
Ereignis, evento ou o acontecer da arte 
 
 
I 
A Questão do Ser 
 
Estas linhas foram pensadas, num primeiro momento, para constituir uma reflexão acerca das 

noções de “corpo” e de “evento”. Um titulo a esse respeito poderia ser o de; “A 

Corporeidade Enquanto Fundamento do Evento Artístico”. No entanto, por causa da 

complexidade e extensão do tema “corporeidade”, decidi, também por ser menos conhecida, 

reduzir-me ao conceito de “evento”. 

 

Existem, aqui, dois conceitos essenciais; o de “corporeidade” e o de “evento”. Para a noção 

de corpo vou partir da definição clássica de S. Tomaz de Aquino, considerando o homem como 

uma síntese indissociável “corpo-alma”, ou mesmo”corpo-alma-espírito”, sem deixar lugar a 

dualismos maniqueus do tipo gnóstico ou do género racionalista. 

A expressão mais contemporânea de Gabriel Marcel na sua obra “Homos Viator”, “Eu não 

tenho corpo. Eu sou corpo”, poderá constituir uma boa máxima para o tipo de reflexão que se 

pretende fazer. Para a ideia de “evento” vai-se fazer uma reflexão mais elaborada com o 

recurso à Fenomenologia Contemporânea. 

 

De facto, a palavra “evento” toma, aqui, o sentido que a Fenomenologia mais recente tenta 

desenvolver. Quando falo de Fenomenologia actual, estou a falar evidentemente de Martin 

Heidegger e de Paul Ricoeur, mas igualmente de pensadores como Emmanuel Lévinas, Jean-

Luc Marion, ou dum autor menos conhecido mas não menos problemático; Alain Badiou. 

Quando falo de “evento”, estou a traduzir o françês “évènement” que, por sua vez, traduz o 

alemão “ereignis”. Ora, o conceito “ereignis” é central na filosofia de Martin Heidegger, 

passando a ser tematizada pelos autores de língua francesa enquanto filosofema, 

“évènement. 

O evento pertence à esfera do humano e abre-se ao Ser; não sendo um simples “facto”, nem 

se reduzindo a um “acontecimento”, ele é sempre aquilo que é original, novo, e de cada vez 

único. Ele rompe a continuidade do tempo. 

 

Por isso, possui uma importância radical para a Arte e para o processo de criação artística, tal 

como para a fundamentação duma Antropologia Filosófica. Basta afirmar que os dois 

“eventos” humanos fundamentais são o nascimento e a morte, únicos e irrepetíveis; 

verdadeiramente originantes e fundacionais que, enquanto tal, se ligam ainda à 

corporeidade, uma vez que marcam o princípio e o fim desse mesmo corpo. 

 

Deste modo percebemos porque é que a Fenomenologia não abandona a noção de “evento” à 

simples esfera do ético ou do antropológico, mas eleva-o à categoria duma Ontologia, dando-

lhe a primazia na reflexão filosófica, religando-a à experiência do “espanto”. 

O “espanto” enquanto experiência originária do pensar é algo que se liga a experiências 

estéticas e místicas. Ela não apenas derrota a razão fria e universalizante, axiomática e 



apriori, como retoma a grande tradição filosófica da experiência poética do pensamento e o 

sentido primeiro da palavra “Filo--Sofia”, como “Amor à Sabedoria”.  

Ou seja, a passagem da esfera dum pensamento meramente matematizante para a esfera do 

puro dom do amor, da pura dádiva e da pura gratuidade que se transforma não apenas no 

discurso ético e antropológico duma sabedoria do amor, mas no discuso transcendente e, por 

isso, teo-antropológico do velho amor à sabedoria. 

 

O pensamento de Heidegger é fundamental para tudo isto. O nome do alemão é primordial 

para a Filosofia Contemporânea. A ele devemos juntar o adjectivo “clássico” no sentido pleno 

da palavra. O pensamento e a obra do pensador da Floresta Negra são clássicos não só porque 

prolongam dum modo absolutamente genial e inigualável a grande tradição do pensamento 

instaurada desde os Pré-Socráticos  

até Nietzsche, mas também porque a mestria com que realizou os seus objectives, levando-os 

a seu termo, induziu, induz e induzirá toda uma série de efeitos que nos permitem falar duma 

significação epocal e historial da sua obra. 

O próprio modo como Heidegger classifica a sua obra é clássico. Ao colocar o seu pensamento 

sob o lema de “caminhos”, não “obras” (Wege, nicht werke), faz questão de colocar o seu 

esforço filosófico como “Chemins qui ne ménent nulle part”, enquanto “deambulações” que 

erraticamente e dum modo aparentemente labiríntico se perdem mas que, contudo, nunca 

deixam de espreitar a “Clareira do Ser”. 

De facto, todo o seu pensar se prende a uma única matriz; aquela que se liga com a 

polimórfica e polissémica questão do Ser (Seinsfrage). É difícil rotular a obra do pensador de 

Friburgo. Hoje, é comum aceitar-se o epíteto de “Filosofia da Existência” 

(Existenzphilosophie), no entanto, esta engloba autores como Jean-Paul Sartre ou Karl 

Jaspers que pouco ou nada têm a ver com Heidegger. 

 

Existe quem rotule Heidegger de fundador do “Pensamento Pós-Metafísico”, o que constitui 

um título interessante. Adjectivos como “Existencialismo Metafísico” ou “Fenomenologia 

Metafísica” poderão servir. Os títulos valem o que valem, uma vez que poderão ter o onús de 

servir como curiosidade para um qualquer concurso de televisão para daqui a alguns anos 

quando Heidegger for conhecido como o são Kant, Hegel, Platão ou Aristóteles; ou seja, 

completamente ignorado. 

Emmanuel Lévinas chega a classificar Heidegger de “o único existencialista”, e isto pela 

distinção que faz entre “ser” e “essente” e, sobremaneira, no facto de transportar para o Ser 

a dimensão relacional e dinâmica até então apenas atribuída ao existente. O Existencialismo 

define-se, então, pela capacidade de pressentir e de pensar a verbalidade do Ser; isto é, a 

existência enquanto “acontecimento” e “evento”. Antes de mais, o pensamento do alemão 

constitui uma Ontologia Fundamental (Fundamentalontologie). A questão primordial é a 

“questão do Ser” (Seinsfrage). A interrogação heideggeriana, antes de o ser acerca do 

Homem, de Deus ou do Mundo, é-o acerca do sentido de Ser e do sentido do Ser. 

 

Assim, na linha de Platão ou de Hegel, a Filosofia é essencialmente Ontologia. No entanto, 

Heidagger, introduz na esfera do filosofar um novo pensamento. Ao fazer a releitura e a 



recapitulação de toda a herança filosófica ocidental introduz um efeito de ruptura ou de 

viragem no pensamento com a pretensão de inscrever na História uma outra história; a 

história do outro, para tentar ir além da “desertificação do pensamento” (Verwustung des 

Denkens), associada à consumação técnica e tecnológica da metafísica. De todo em todo, 

pretende fazer com que “o pensar e o seu pensado alcancem a clareira do aparecer do 

Inaparente”. Para alcançar este projecto, poderei resumir dum modo muito minimalista o seu 

pensamento em três níveis.  

 

O primeiro é o da análise do “Dasein”; o homem é o “sítio” do Ser, como o “aí” do Ser, ou 

seja, o “Ser-aí” (dasein) A sua essência consiste no próprio “aí-ser”, abrindo a possibilidade 

do próprio Ser se encontrar com o “Logos”, o que é o mesmo; abrindo a possibilidade duma 

Onto-Logia. Com efeito, é na medida do seu ser que se coloca a questão do Ser que ele é. É 

neste sentido que o “dasein” se encontra na posição de questionar o Ser. Aliás, é por isso que 

o esquecimento do Ser que marca o progressivo desenvolvimento da Metafísica Ocidental 

resulta da inautenticidade do “dasein”, perdido no anonimato da “gente” (das Man).  

 

O segundo nível é o da época das “concepções do mundo” (Weltanschauugen), aquele em que 

o “dasein” no seu caminhar para a Clareira do Ser se defronta com os “empecilhos” do 

pensamento que são as concepções do mundo herdadas do passado. Cada época no processo 

de desenvolvimento do Ser tem em si a capacidade fáctica de gerar um determinado tipo de 

homem, “o homem epocal”. A Filosofia assume a tarefa insubstituível de libertar o ser 

humano para que este possa efectivamente viver na “serenidade” (Gelassenheit) do Ser que 

só na experiência mais profunda da Verdade (Unverborgenheit) lhe pode advir. 

 

Finalmente, no terceiro nível encontramos o Ser. Aqui, a tarefa do pensamento, ou melhor, 

do pensar, consiste em pensar a diferença entre o Ser e o essente; a “diferença ôntica”. 

Trata-se de explorar a diferença do Ser em relação a todos os essentes, incluindo Deus. 

Através duma enigmática experiência do pensamento a que Heidegger deu o nome de 

“viragem essencial” (Kehre), a pergunta pelo sentido do Ser transforma-se numa atitude de 

disponibilidade para a esperança ontológica, cuja exigência mais profunda é a de nos 

tornarmos efectivamente disponíveis para a gratuidade do encontro com o Ser, cujo advento 

no horizonte do pensar se dá sempre sob a forma duma “fractura” ou “enigma”. 

 

 

 

II 

O Evento Enquanto Paradigma do Acto Criador em Arte 

 

A segunda parte deste trabalho poder-se-ia designar , “O Evento enquanto paradigma do acto 

criador em Arte”, título extenso e complicado para uma explanação que não o é menos. De 

todo, será interessante perceber porque é que os autores ligados à Fenomenologia reflectem 

bastante acerca da Arte, tendo muitos deles elaborado uma Teoria da Arte e uma Estética. 



Trata-se de algo inerente à própria Fenomenologia porquanto ela constitui um “logos” acerca 

do “phainómen”; isto é, uma palavra, um discurso sobre o fenómeno. Tal implica um pensar 

que se debruça sobre aquilo que surge, enquanto surge e tal qual surge. Ora, aquilo que surge 

é toda a realidade. Toda a realidade é fenoménica; quer dizer, propõe-se um pensar sobre o 

real, sendo este, enquanto “fenómeno”, algo que já é um produto do pensamento. Será o 

pensar acerca duma estrutura que de si já é noética; o próprio mundo e o próprio real. 

Uma vez que a Arte é sempre “real”, ou como diz Heidegger, ela é sempre “objecto”, é 

sempre “coisa”, ao mesmo tempo que aponta para algo que está para além dela; ou seja, é 

sempre “símbolo”. Então, percebe-se porque é que a Fenomenologia dá tanta importância ao 

fenómeno artístico. 

Deste modo, a reflexão acerca do “evento” (Ereignis), ajuda a perceber este carácter dual da 

arte, enquanto “coisa” que está mergulhada na realidade cósmica e fenoménica, e “algo 

outro” que remete para um “além” e uma “transcendência”. O grande enigma que a Arte é, 

situa-se aqui mesmo. 

 

Podemos considerar que o real em si próprio se pode deixar pensar sob a categoria do 

“evento”, porque o “ereignis” constitui como que o movimento que leva à visibilidade; que 

torna possível um olhar e uma contemplação; que faz surgir e, assim, faz sair; desvela-se e 

ressurge duma obscuridade. 

 

O “evento” é, portanto, origem: origem sempre nova. É aquilo que é original, novo, e de cada 

vez único. Assim, o “evento” remete-nos para uma Ontologia; para a estrutura do próprio Ser. 

De facto, Martin Heidegger situa a categoria do “ereignis” no centro da sua reflexão sobre a 

“diferença ontológica”; quer dizer, sobre a diferença entre o “ser” e o “essente” ou 

existente. 

Alguns autores franceses traduzem “ereignis” por “copropriação”; a co-propriação entende-se 

como um lugar móvel, dinâmico, entre diversos que não se confundem. Esta não-fusão de 

diversos ou diferentes faz sublinhar um outro termo, a “conciliação” que traduz a palavra 

alemã “austrag”, onde se prevê um acento sobre a “diferença”. 

Copropriação ou conciliação reflectem uma relação difícil de explicar porque se trata da 

apropriação de diferentes e, logo, inconfusa e indivisa. No entanto, os teólogos estão 

habituados a ela. De facto, em Cristologia, para se explicitar as duas naturezas de Cristo, a 

Divina e a Humana na sua absoluta simultaneidade e na sua radical diferença, fala-se duma 

relação deste género; é neste sentido que a reflexão teológica fala duma “conciliação dos 

diferentes”, ou que os místicos especulativos aludem a uma “coincidência dos opostos”. Por 

exemplo, a grande linha da chamada “mística da luz”, herdeira do esoterismo pitagórico-

platónico é muito sensível a este aspecto. 

 

É neste sentido que Heidegger fala da “diferença ontológica” entre “ser” e “essente”; eles 

são “dis-juntos”, separados e, portanto, “re-feridos” um ao outro. É isto mesmo que significa 

o “ereignis”; o “acordo permanente na distinção do Ser e do essente”, como refere em Ser e 

Tempo. 

 



A novidade radical que o “evento” constitui remete para um outro conceito que é 

fundamental tanto na Filosofia quanto na Arte; a noção de “espanto” (ètonnement). Aquilo 

que espanta provoca pela sua vinda surpreendente um passo atrás. Uma pessoa que fique 

espantada, atónita ou estupefacta vive mais do que a mera surpresa; experimenta de modo 

distinto a maravilha e o horror que são dois aspectos opostos, mas cruzados em coincidência, 

duma experiência que vive do desejo de se unir ao maravilhoso, ao mesmo tempo que 

pretende guardar distância relativamente ao horroroso. O espanto atrai e repugna, 

simultaneamente. 

Ora, mais uma vez estamos perante uma linguagem que é comum aos teólogos. Neste caso, 

trata-se da própria experiência religiosa; este “espantamento” traduz a vivência do sagrado. 

A definição, clássica, de Rudolfo Otto sobre o “Sagrado” é a do “Mysterium, Tremendum et 

Fascinans”; quer dizer, o sagrado enquanto algo que exprime o mistério consubstancia uma 

experiência que é, ao mesmo tempo, tremenda e fascinante; exprime uma relação dinâmica 

onde se unem o “fascinante” maravilhoso que atrai e o “tremendo” horroroso que indicia uma 

repulsa. 

Em síntese, Deus na sua magnificiência e incomensurabilidade absolutas, suscita o mais 

fervoroso dos amores enquanto apela ao maior dos temores. Ora, este acordo simultâneo de 

diferentes é, ainda, o “ereignis”; o “evento”. 

 

Esta disposição, nascida dum choque que provoca um distanciamento e uma atracção faz 

despertar a inteligência para uma participação naquilo que espanta e sempre surpreende. No 

caso da Filosofia, na Sabedoria, no seu mergulho indigente dum amor ao saber; no caso da 

Arte, na Verdade, na profusão diligente do acto criador. 

É o sentido clássico da definição de Aristóteles da Filosofia enquanto “espantamento” que é 

mais do que o sentido do mero questionar tal como vem nos nossos manuais escolares; é o 

sentido verdadeiramente religioso e místico do “espanto”. 

 

Esta postura ou esta disposição; este “pathós” nascido dum conflito que provoca, 

simultaneamente, uma distanciação e uma proximidade remete para aquilo que a grande 

tradição filosófica reconheceu como “archê”; o primeiro princípio, o arquétipo primordial, 

não apenas da estrutura metafísica do mundo, mas igualmente de qualquer atitude 

fundacional do pensar. 

Tal como o “ereignis”, também o princípio e aquilo que principia se pertencem mutuamente; 

“coapropriam-se”. A cultura ocidental diz que o princípio, “archê”, é acto criador e, 

portanto, novidade radical. 

 

A experiência do espanto é paradoxal; ela une, distinguindo. A sua raiz é ontológica e não 

meramente antropológica. Aquilo que a subsume é a “estrutura da diferença”; ou seja, uma 

diferença radical, uma fractura e um enigma. 

 

É neste sentido que Emmanuel Lévinas desenvolve a sua noção de “evento”; o evento é 

sempre único, é “alteridade” que, “precisamente, se produz como rosto” ( Le Temps et 

L´autre); é originalidade absoluta e, logo, ruptura com os laços históricos. 



A alteridade, cada vez única, não está fora do mundo e do tempo, pois ela faz-me aproximar; 

ela é “evento”. Com efeito, a característica do evento é que ele “se produz”, “se efectua”, 

“se exerce”, “se passa”. A categoria do evento e a historia a ele inerente, o seu tempo, é um 

tempo interno; metafísico. 

 

A temporalidade metafísica do evento é aquela da hipóstase e “o evento da hipóstase, é o 

presente”, como diz Lévinas em Temps et Totalité. O presente parte de si, ou melhor, “ele é 

a partida de si”. Na trama infinita, sem começo nem fim, do existir, o presente começa 

sempre. Ele é o próprio começo. 

Estamos perante aquilo a que Goethe chamava de, “o perpetuamente novo” (Ewiges neues), e 

que fundamenta o processo criativo na Arte. A Arte é isso mesmo; a produção dum objecto , 

duma “coisa” que não se esgota em si, antes se transcende noutro; apela ou aponta, tal qual 

símbolo, para o outro que não ele próprio, na alteridade e na diferença. 

E este processo é sempre único e novo; é evento na presentificação de si ao totalmente 

outro, ao próprio Ser, tal como um eterno presente. 

 

 

 

 

 

 

III 

A Gratuidade do Fenómeno do Evento 

 

A terceira e última parte destas linhas poderia ser designada por, “A Gratuidade do Fenómeno 

do Evento”. Deste modo, a questão do “evento” enquanto filosofema que se cruza com dados 

fundamentais da Teologia, da Filosofia e da Estética, oferece a este conceito uma carga 

ontológica que de facto ele possui. 

Tudo no “evento” aponta para um transcender. Para além da criação de arte, o encontro ou o 

reencontro com uma obra artística também constitui um “evento” no sentido estrito do 

termo, porque constitui um momento do tempo que nos abre a um futuro inaudito; 

completamente novo e sempre novo, impensável porque imprevisível, rompendo com toda a 

linearidade temporal. 

No entanto, aquele que vive o “evento” sente que ele não é a origem. Não é a sua causa. 

Aquilo que acontece no “evento”, provém duma origem original que advém à sua presença. 

Ou seja, a transcendência advém ao presente do “evento” em si. 

Por isso, o “evento” constitui um facto na história onde surge uma novidade radical e 

absoluta. Então, aquilo que se cumpre tem um sentido meta-histórico e, portanto, 

metafísico. É aqui, algures, que reside a essência da Arte. 



De todo em todo, existe na essencialidade do “evento” um excedente e uma fecundidade que 

nunca podem ser analisadas numa racionalidade matemática e apriori. É neste sentido que a 

Fenomenologia Contemporânea, herdeira de Heidegger, trabalha. 

Por exemplo, para um autor como Jean-Luc Marion, “ a Fenomenologia interessa-se menos 

acerca da aparência do que do aparecer” (Étant donné. Essai d`une phénomènologie de la 

donation, 1997). Uma tal orientação do pensamento dá uma enorme importância à Estética e 

à Teoria da Arte. 

As análises fenomenológicas sobre o “Étant donné”, expressão quase intraduzível que exprime 

o “sendo dado” ou “existente” (essente) que se dá ou se oferece na “gratuidade do ser”, 

sublinham, de qualquer modo, que na palavra “evento” se entende um fenómeno que “se 

mostra” e que “se dá”, no sentido da plena oferta da gratuidade. 

A experiência sobre a noção de “espanto”, ou seja acerca da experiência original do pensar, 

volta a conduzir-nos na direcção correcta. O “espanto” constitui uma disposição espiritual 

que se produz em nós, e isto porque não compreendemos aquilo que nos está a acontecer; 

isto é, a sua originalidade convida-nos a um esforço intelectual. 

É esta a experiência platónica do espanto. Para Platão, o “espanto” tem uma origem divina e 

anuncia os mistérios que nos ultrapassam; os humanos e os divinos. A inspiração artística é 

também recorrente desta dialéctica. 

 

 

Por sua vez, Jean-Luc Marion afirma que o fenómeno do “evento” é, de todo em todo, “não-

causado” ou “incausado”. É uma afirmação, à primeira vista, extraordinária e fora da 

tradição filosófica comum, para a qual tudo tem uma causa, sendo apenas Deus o “não-

causado”. 

Ao entregar-se a uma crítica da causalidade, Marion liberta uma verdade contrária; não é a 

causa que precede o efeito, mas o “evento” que precede a sua causa. Afinal, esta afirmação 

é, dalgum modo, clássica. É recorrente no pensamento esotérico e místico, onde os exemplos 

se poderiam suceder até à exaustão. Assim faz Raymond Abellio na sua “aporia do relâmpago” 

na obra Os Olhos de Ezequiel Estão Abertos; não é quando duas nuvens se encontram que o 

relâmpago acontece, é para que ele aconteça que as nuvens se encontram. 

De facto, é apenas do ponto de vista da razão que a causa precede o efeito; ao invés, do 

ponto de vista da experiência, é o inverso que é verdadeiro. Ora, a Arte é sempre 

“experimental”; por muito intelectiva que seja reduz-se sempre a uma experiência real e 

fenoménica; é sempre uma “teckné”. 

É por isso que a Ciência Moderna se desenvolveu baseada no princípio da causalidade; na 

causa-efeito estabelecida enquanto leis universais e insofismáveis. A tradição sabe isso doutro 

modo; para Aristóteles e para os aristotélicos, nomeadamente para o Tomismo Medieval, 

aquilo que é primeiro para nós é o último em si, e o primeiro em si é derradeiro para nós. 

Quer dizer, a problemática racional da causalidade é destruidora duma experiência originária; 

aquela do “espanto”, ou da adesão ao “ser que se dá”, e, portanto, de experiências de ordem 

contemplativa, sejam estéticas ou religiosas. 



A racionalidade provoca o esquecimento da originalidade daquilo que nos advém e que se dá 

a nós como fenómeno original fora das nossas imagens do mundo; a razão oblitera o “evento” 

enquanto novidade única e radical. 

Na realidade, o “evento” não tem causa adequada, ele é de per si “saturado”, porque é 

inesgotável. O “evento” é sempre, e de cada vez, único; quer dizer, irrepetível e 

excedentário e, assim, irredutível a qualquer causa. 

Deste modo, a noção de “evento” e a de “obra de arte” enquanto evento pertencem à esfera 

do Mistério. É por isso que esta questão, colocada em termos de “excedente” e de 

“fecundidade” foi tão cara a místicos como Mestre Echkart ou à tradição da Renânia; o 

excesso assinala o inesgotável do único por toda a teoria causal. O princípio do ser do 

“evento” é duma outra ordem; duma esfera a que o pensamento científico nunca pode 

chegar. 

Basta lembrar que “existir” significa etimologicamente “pôr-se fora de si”; ou seja, o 

“evento” faz-se por si mesmo, cria-se a ele mesmo, tal como a obra de arte surge consigo 

mesma; dá-se e oferece-se na gratuidade do Ser. 

O “evento” não se liga à lógica da não-contradição do pensamento racional positivista, para o 

qual apenas o não-contraditório em pensamento é possível; ao invés, surge na simples vinda à 

sua presença, ao seu advento; à sua desocultação no esplendor do Ser que se oferece. 
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