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INTRODUÇÃO 

  

Acredita-se que o entendimento de Heidegger sobre o termo espírito teve um papel de grande 

importância em sua suposta filosofia política. Este termo foi evitado no início do trabalho 

filosófico do autor, como um todo, para não ser confundida a concepção do autor com a 

concepção que o termo espírito já trazia consigo, ou seja, o significado metafísico tradicional. 

Nas poucas passagens em que aparece nas obras do autor, antes do Discurso do reitorado, em 

especial Ser e tempo (Sein und Zeit), o termo espírito carrega em si uma pré-concepção, 

entendida por Heidegger como sendo tradicional, trazendo assim problemas que vêm a 

atrapalhar no processo de desvelamento do ser, e para evitar um possível mau entendimento o 

autor se servirá de aspas quando se referir a este termo no sentido tradicional. 

  

Porém, a importância do termo espírito, para a filosofia de Heidegger, evoca uma nova 

concepção que será tratada pela primeira vez no Discurso de reitorado, segundo uma análise 

feita na obra Do espírito de Jacques Derrida, e que é comenta por Pedro Rabelo Heber na sua 

dissertação de mestrado: 

  

O fio condutor desse texto de Derrida é a constatação de que a palavra “espírito” (Geist), que 

em Ser e Tempo Heidegger pretendera evitar, deixando de utilizá-la ou colocando-a entre 

aspas, retorna, mais tarde, livre das aspas e desempenhando um papel na economia de seu 

texto. E é justamente no Discurso do reitorado o cenário dessa volta triunfal do espírito[1]. 

  

Ou, se preferir, nas próprias palavras de Derrida, onde se demostra a ruptura entre o 

tradicional e a nova concepção do termo espírito que aparece no Discurso de reitorado, 

considerada obra central da filosofia política de Heidegger: 

  

Seis anos depois, em 1933, eis, com efeito, o Discurso do reitorado: o levantar da cortina é 

também o espetáculo da solenidade acadêmica, o esplendor na entrada em cena, para festejar 

o desaparecimento das aspas. O espírito, nas suas cocheiras, esperava a sua hora. Agora 

aparece, apresenta-se. O próprio espírito, o espírito em seu espírito e sua letra, o Geist afirma-

se sem aspas. Afirma-se através da auto-afirmação da universidade alemã[2]. 
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 Por este motivo, que apresenta Derrida, a saber, o próprio espírito, agora sem aspas, o 

Discurso do reitorado, neste trabalho monográfico, que se desenvolve, terá suma importância 

para alcançar o objetivo proposto pela título que é procurar pelo possível sentido político do 

termo Geist na filosofia política de Heidegger.  

Quando se fala em filosofia política no pensamento de Heidegger, se faz necessário, também, 

pensar sobre o seu relacionamento com o Nacionalsocialismo. Deste modo, pretende-se, num 

certo ponto desse trabalho, abordar esse assunto tendo como fonte de pesquisa alguns textos 

de Martin Heidegger escritos após sua retirada da função de reitor na Universidade de 

Friburg. 

  

O termo Geist já aparece como „o próprio espírito‟ antes da solenidade acadêmica e se 

apresenta no Discurso do reitorado; assim sendo, pode-se perguntar se há alguma relação 

entre a nova concepção do termo espírito e o seu envolvimento com o Nacionalsocialismo e 

qual seria o papel do espírito frente a esse relacionamento? Deste modo coloca-se a 

problemática que pretende-se desenvolver neste trabalho, ou seja, delimitar o papel da nova 

concepção de espírito, frente ao contexto em que Heidegger o projeta, na sua possível 

filosofia política. 

  

Para alcançarmos o objetivo pretendido, o trabalho se dividirá em duas partes fundamentais: 

na primeira se tratará de expor o sentido tradicional do termo “espírito” e sua problemática 

para chegar ao porquê da atitude de Heidegger em querer evitá-lo. Já no segundo momento, 

se desenvolverá o novo sentido que Heidegger conceberá do termo espírito, agora sem aspas, 

e seu papel na filosofia política. 

  

Mas, antes de iniciar o processo de busca pelo sentido político de Geist, qual seria a intenção 

de Heidegger ao construir uma nova concepção de espírito dentro da sua filosofia? O que se 

poderia dizer sobre o papel do espírito nesta filosofia? Estaria esse papel envolvido com a 

missão do povo alemão? Qual seria a missão espiritual desse povo metafísico? E porque 

afirmar que o espírito se afirma na auto-afirmação da universidade alemã? Essas serão 

perguntas condutoras do presente trabalho. 

  

1. O ENTENDIMENTO DO TERMO “ESPÍRITO” ANTES DO DISCURSO. 

  

No primeiro capítulo da obra Do espírito, de Jacques Derrida, se levanta a questão do que 

quer dizer a palavra „evitar‟ para Heidegger. Nas palavras de Derrida: 

Que é evitar? Heidegger serve-se muitas vezes da palavra corrente vermeiden: evitar, fugir, 

esquivar. Que é que ele poderia ter querido dizer quando se trata do espírito, ou do 

“espiritual”? Esclareço em seguida: não do espírito ou do espiritual, mas de Geist, geistig, 

geistlich, porque esta questão será, de ponta a ponta, a questão da língua. Essas palavras são 



traduzíveis? Dito de outra maneira são evitáveis? (...) Adverte: dever-se-á evitar um certo 

número de termos. Entre esses, o espírito[3]. 

  

 Jacques Derrida, neste primeiro capítulo introdutório de sua obra, destaca que o problema 

primeiro do “espírito” é uma questão de linguagem, ou melhor, de tradução. Poderia-se dizer 

que o termo Geist seria melhor entendido na sua língua originária, ou seja, o alemão. Neste 

contexto pode-se questionar o „que é evitar?‟ neste trecho do texto? Seria somente uma 

questão de tradução de termos? Ou será que Heidegger tem um entendimento próprio do que 

é espírito? Para entrar-se nesta questão será preciso colocar uma outra mais profunda ainda. 

Heidegger anuncia que se deve evitar o uso de alguns termos, entre eles o “espírito” pelo 

sentido que estes termos traziam em si mesmos, porém, continua Derrida, como explicar que 

em 25 anos, entre esses dois sinais de advertências (“evitar”, “evitar utilizar”), Heidegger 

tenha feito uso freqüente, regular, marcante, senão notável, de todo esse vocabulário, 

inclusive do adjetivo geistig? E que tenha freqüentemente falado não só da palavra “espírito” 

mas, às vezes cedendo à ênfase, em nome do espírito? (...) O que se passou? Que houve nesse 

entre tempo? 

Após esta aparente contradição em que Heidegger diz evitar certos termos, e entre eles o 

termo “espírito”, justamente este último ele o utiliza por mais de 25 anos, segundo Derrida, 

levanto agora a seguinte questão: o que dizer dessa atitude de Heidegger? Será que entende-

se bem o significado ou o sentido que o autor emprega neste termo que se enuncia evitar? 

  

A obra Do espírito tentará interpretar a questão aqui exposta através do entendimento pela 

linguagem, quer dizer, pela questão da tradução do termo para outras línguas, assim escreve 

Derrida: 

  

Há, primeiro, a necessidade de uma explicação essencial, a alteração entre as línguas, o 

alemão e Roma, o alemão e o latim, o alemão e o grego, Übersetzung (tradução) como 

Auseinandersetzung (confrontação) entre pneuma,  spiritus e Geist.  Este último não se deixa, 

num certo momento, traduzir nos dois primeiros. “Diz-me o que pensa da tradução, e eu direi 

que és”, lembra Heidegger a propósito da Antígona de Sófocles. (...) Este trabalho preliminar 

ainda não foi estendido sistematicamente e talvez nem mesmo, que eu saiba, sequer 

entrevisto. Tal silêncio não é sem significado. Deve-se não só ao fato de que, se o léxico do 

espírito é mais abundante do que se crê em Heidegger, este nunca fez dele título ou tema 

principal de uma meditação longamente prosseguida, de um livro, de um seminário nem 

mesmo de uma conferência. E, contudo, tentarei mostrar que o que permanece assim 

inquestionado na invocação do Geist por Heidegger é, mais que um esforço, a própria força 

na sua manifestação mais extraordinária. Uma extraordinária autoridade retorna a este 

motivo, do espírito ou do espiritual, na língua alemã.[4] 

  

Nesse sentido, fica claro que uma das razões pela qual o autor de Ser e tempo evitará utilizar 

esse termo, seria pela problemática da tradução, ou seja, pelo sentido que o termo já tem nas 

línguas latinas e gregas e a tradução desta para a língua alemã ou vice e versa. 



  

Uma outro motivo que Heidegger aponta para se evitar esse termo, e que não será 

aprofundado, mas apenas apresentado neste trabalho, é sua referência ontológica. No início 

da Obra Ser e tempo, o significado do termo espírito parece mergulhado numa certa 

obscuridade ontológica, pois “essa palavra refere a uma série de significados que têm um 

traço comum: opor-se à coisa, à determinação metafísica da coisidade e principalmente à 

coisificação do sujeito (...), no seu enfoque cartesiano”[5] O espírito é aquele que é contra a 

coisa, ou, em outras palavras, contra o que se designa corpo, pois o espírito não é coisa e nem 

corpo. Portanto, continua Derrida, “Geist faz parte então da série das não-coisas, do que se 

pretende em geral, opor à coisa. É o que não se deixa de modo nenhum coisificar. Mas 

enquanto o ser daquilo que se entende por coisa não está ontologicamente esclarecido esses 

conceitos permanecem problemáticos ou dogmatizados”[6], e, por esse motivo, Martin 

Heidegger evitou utilizar esse termo por algum tempo. 

Novamente surgem questões inquietantes quanto ao significado ou à causa do reaparecimento 

do termo espírito na sua nova concepção. Pergunta-se então qual o sentido do termo espírito 

após 1933? Pode-se dizer que esse termo alcançou um novo sentido pelo alto nível de 

discussão política nos textos de Heidegger dessa época? Porque assumi-lo somente neste 

instante onde o autor é revestido de autoridade acadêmica como reitor? Pode-se dizer que o 

contexto histórico-social influenciou Heidegger a assumir o termo espírito? 

  

Tentaremos responder essas e outras questões buscando o que vem a significar o termo 

espírito como também qual será seu papel frente ao Discurso do reitorado e, 

consequentemente, seu objetivo a ser alcançado perante a nação alemã, em outras palavras, 

qual será a sua, se assim se pode dizer, missão política. 

  

2. O SENTIDO DO TERMO ESPÍRITO NO PERÍODO 1933 - 1935. 

 

Para iniciar a busca do novo sentido do termo espírito na filosofia de Heidegger após 1933, 

cabe ao investigador iniciar a busca para suas perguntas pelos escritos em que esse termo 

aparece pela primeira vez sem aspas; estamos nos referindo aqui ao texto do Discurso do 

reitorado. Esse texto será o grande palco da apresentação do espírito no contexto em que ele 

surge, isto é, na filosofia política de Heidegger quando este se prepara para assumir o 

reitorado e, consequentemente, assumir e definir sua posição política perante um novo 

contexto que surgia, ou seja, a elevação do partido Nacionalsocialista ao poder. 

  

Como já se sabe, o autor quis evitar o termo espírito pela seu sentido metafísico tradicional 

que a própria palavra já carrega em si quando é proscrita ou pronunciada. Mas neste sentido, 

ao aparecer no discurso do reitorado, seria óbvio que ela apareceria em uma outra foram ou 

trazendo em si um outro sentido, mas qual seria essa nova denominação, já sabendo que, de 

primeira mão, não seria Pneuma, no sentido dos gregos e nem Spiritus, no sentido dos 

latinos? Segundo Derrida o Geist é chama. Ora isso só se diria, e pois só se pensaria, em 

alemão. Como explicar essa inflamação e essa inflação repentina do Geist? (...) Como 



Heidegger chega, então, ao fervor eloqüente, à proclamação às vezes pouco edificante que se 

dedica à auto-afirmação da universidade alemã? Qual é o salto de uma à outra? Que é, pelo 

menos, que de uma à outra se confirma e continua? 

  

Pelo menos uma coisa já podemos saber com certeza: qual é o sinônimo que se pode dar ao 

termo espírito, segundo esta nova concepção que o autor aborda no texto referido, que é 

chama. Neste sentido, Heidegger é coerente ao evitar abordar o terno espírito em sua obra 

principal, a saber, Ser e Tempo, pois este realmente não se confrontaria ao ser confrontado 

com os termos Pneuma e Spiritus. Até o presente momento somente definimos qual seria a 

palavra mais adequada que poderia ser confrontada com a nova concepção do termo espírito 

do Discurso do reitorado. Passemos agora a abordar qual seria o seu papel na filosofia 

política de Heidegger perante a condução da Universidade Alemã, à qual o discurso é 

dirigido. 

  

Assim lemos no primeiro parágrafo do Discurso: 

  

Assumir o reitorado, é assumir a obrigação de dirigir o espírito desta escola superior (hohen 

Schule) . A decisão de aceitar obedecer, nos professores e nos alunos, nasce e toma força 

apenas a partir do verdadeiro e comum enraizamento na essência da universidade alemã. Ora 

esta essência não atinge a clareza, a grandeza e a potência, a não ser que, antes de tudo e 

sempre, aqueles que dirigem sejam eles mesmos dirigidos – dirigidos pela grandeza 

inexorável da missão espiritual que força o destino do povo alemão a receber o cunho típico 

de sua história[7]. 

  

Percebe-se claramente que o papel do reitor é assumir a obrigação de dirigir o espírito da 

escola superior, que é a Universidade, e que a decisão de aceitar obedecer, por parte dos 

alunos e dos professores, nasce de uma constante busca da essência primeira da Universidade 

alemã. O espírito é aquele que vai guiar a Universidade na busca deste enraizamento na 

essência desta escola superior que seria, em outras palavras, sua própria missão. Neste 

sentido estaria correta a afirmação de Heidegger ao dizer que aqueles que dirigem sejam eles 

mesmos dirigidos – pela grandeza inexorável da missão da missão espiritual, como confirma 

Derrida nesta passagem de sua obra Do espírito, ao se referir sobre auto-afirmação da 

universidade: 

  

(...)A auto-afirmação quer ser (é preciso sublinhar esse querer) a afirmação do espírito através 

da Führung [liderança ou conduta]. Essa é uma condução espiritual, certamente, mas o 

Führer, o guia – aqui o reitor – diz poder conduzir se ele próprio é conduzido pela 

inflexibilidade de uma ordem, a rigor, ou a rigidez diretriz de uma missão[8]. 

  



Derrida conclui da análise do subtítulo e desse primeiro parágrafo do Discurso que a auto-

afirmação da Universidade alemã só será possível através dos que conduzem sendo eles 

mesmos conduzidos por essa afirmação dessa missão espiritual, que vem a ser, como já disse 

anteriormente, a busca da essência da ciência. 

  

Para melhor entender a missão espiritual perante esta busca que pretende a Universidade 

alemã se faz necessário termos em mente as determinações do espírito destacadas pelo autor 

no Discurso. Essa determinações aparecem, pela primeira vez no centro do Discurso, como 

segue nas palavras de Heidegger: 

  

 Se queremos a essência da ciência nesse sentido, a saber: questionando, fazer face a 

descoberta no meio da incerteza do ente na totalidade, então querer assim vai dar ao nosso 

povo o seu mundo, o perigo mais íntimo e mais extremo, ou seja, o seu mundo espiritual no 

verdadeiro sentido do termo. Porque espírito não é nem a subtileza vazia nem o jogo de 

envolvimento do bom senso, nem o exercício interminável do entendimento entre as suas 

análises e ainda menos à razão universal. O espírito é, pelo contrário: de acordo com o tom da 

origem, saber decidir-se pela essência do ser. E o mundo espiritual de um povo não é o piso 

acrescentado de uma cultura, tal como não é o arsenal de conhecimentos e de valores 

utilizáveis. É, pelo contrário, o poder da experiência mais profunda das forças que ligam um 

povo à sua terra e ao sangue, como poder do mais íntimo despertar e da mais extrema 

vibração do seu Dasein. Só um mundo espiritual é para um povo, garante de sua grandeza. 

Pois força decidir constantemente entre querer a grandeza e deixar-se ir na queda; força a que 

essa constante decisão se torne na cadência que se trata de imprimir a marcha que o nosso 

povo iniciou em direção a sua história futura.[9] 

  

Essas determinações, segundo Derrida, são quatro, sendo a primeira o “questionamento, o 

Fragen que se manifesta aqui como vontade, vontade de saber e vontade de essência; há em 

seguida o mundo (...); há, ainda, sempre ligado à força, o tema de terra-e-sangue; há, enfim e 

principalmente a (...) determinação, a decisão que da abertura à Eigentlichkeit, a propriedade 

autêntica do Dasein”[10]. 

  

No meio dessas determinações aparece o conceito de espírito e de mundo espiritual. O 

espírito é, de acordo com o tom da origem, saber decidir-se pela essência do ser; e o mundo 

espiritual é o poder da experiência mais profunda das forças que liga um povo à sua terras e 

ao seu sangue, como poder do mais íntimo despertar e da mais extrema vibração do seu 

Dasein. 

  

Deste modo podemos concluir que o papel que Heidegger atribui ao espírito é bastante claro: 

somente pelo Geist é que se pode garantir que a Universidade alemã volte à sua essência 

primeira buscando o enraizamento de seus fundamentos na Essência da ciência, voltando-se 



desse modo para o questionamento sobre o ser. Será o espírito que forçará, por assim dizer, a 

Universidade e o povo, perante sua missão espiritual, em decidir entre querer a grandeza ou 

deixar-se ir na queda. Creio que essa atitude ou esse papel que Heidegger atribui ao espírito 

poderá fazer com que a Universidade volte para o questionamento de suas raízes, porém fica 

claro, no Discurso do reitorado, que essa é uma atitude que todos devem ter como regra de 

conduta no meio dos entes para ter como objetivo o questionamento do ser, assim como 

faziam os primeiros gregos. 

  

Para finalizar, “é em nome de uma missão espiritual que Heidegger atribui à filosofia a 

condução, não apenas da Universidade, mas do povo alemão em geral (...). O espírito é o 

termo-chave da manobra heideggeriana de apropriação da política pela filosofia”[11]. É 

através do espírito que Heidegger se oporia então à „ciência politizada‟ defendida e divulgada 

pelo Partido. Porém, como se sabe, tudo isso não passou de um projeto, onde, pelo menos 

enquanto o nazismo durou, tudo ficou em suspenso. Hoje se pergunta e se questiona se a 

Universidade deve ou não continuar se especializando e se dividindo cada vez mais. 

Heidegger apresentou muito bem uma solução para ela e para o povo, ou seja, somente na 

unidade das ciências pelo espírito é que poderemos sair do desvelado e praticar o ato de 

desocultamento do ser, ou seja, “a Universidade [e a sociedade] devia recuperar a unidade 

viva daquele que questionam e daqueles que sabem”[12]. 

  

CONCLUSÃO 

  

O espírito é aquele que mostra a motivação mais alta de um povo. E, justamente ele, tem o 

papel e a função de dirigir o povo perante os caminhos da história e do mundo. Heidegger 

vem no texto do Discurso de reitorado discorrer sobre essa concepção de espírito onde o povo 

metafísico deve retomar a atitude de pastorear o ser, questionando-o constantemente e, assim, 

permanecer no desvelamento e não no desvelado. 

  

O Espírito é aquele que dirige todo o povo, e somente os seus dirigentes conseguirão 

desenvolver bem o seu papel se forem, também eles, guiados pelo Espírito percebendo e 

vivendo a missão espiritual de um povo e de suas instituições. Os dirigentes aqui referidos 

não são somente os reitores, mas, e principalmente, o líder do partido nacionalsocialista que, 

por assim dizer, foi o dirigente maior do Estado alemão quando o Discurso foi redigido, 

como comenta, em seu trabalho monográfico, Pedro Rabelo Erber: 

  

Em nome dessa missão espiritual, os próprios guias devem ser guiados pela essência da 

Universidade, ou seja pela ciência (leia-se: filosofia). Na medida em que a missão espiritual – 

cuja a revelação e preservação compete à universidade – diz respeito ao povo alemão em 

geral e não somente ao corpo universitário, não apenas ao Führer da Universidade, mas 



também ao Führer do povo alemão (Adolf Hitler) dever-se-ia guiar, em ultima instância, pelo 

questionamento filosófico.[13] 

  

O questionamento filosófico se dá, para Heidegger, somente no meio acadêmico, onde se tem 

o posicionamento daqueles que questionam e daqueles que sabem. O papel da Universidade 

alemã é fundamental na filosofia política de Martin pois é nela que a ciência é desenvolvida e 

o espírito é instituído. Para o autor é justamente nela que o ser é desvelado e que a missão do 

povo metafísico se cumpre. O espírito é aquele que entra com sua chama para guiar o povo 

nessa atitude fundamental de estar sempre em frente ao ser enquanto ser, questionando-o e 

buscando dele respostas para seus questionamentos. É em nome da missão espiritual que 

Heidegger atribui à filosofia a condução, não apenas da Universidade mas de todo o povo 

alemão. Será o espírito, entendido como chama, o termo chave da manobra heideggeriana de 

apropriação da política pela filosofia, e que terá como finalidade combater a „Ciência 

Politizada‟ que o partido nacionalsocialista difundia e praticava, propondo assim uma política 

conduzida pela filosofia. 
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