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Resumo 

FONSECA, Fábio François M. da. Verdade e Ambiguidade Epistêmica no Pensamento de 
Martin Heidegger.  Rio de Janeiro, 2014. 321 p.. Tese de Doutorado – Programa de Pós-
graduação em Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O presente trabalho é uma tentativa de elucidação da noção de verdade como 

desvelamento proposta por Martin Heidegger.  Nesta abordagem, a verdade não seria 

primordialmente uma ocorrência acerca de enunciados, mas uma condição ontológica dos 

próprios entes, e como tal ela se especificaria em descoberta do ente intramundano, 

descerramento do ente que compreende ser e mundo, e finalmente desvelamento do próprio ser.  

A objeção de Ernst Tugendhat marca o debate sobre o tema:  os conceitos de verdade propostos 

por Heidegger seriam ambíguos e triviais, e não atenderiam aos critérios normativos esperados 

numa noção deste tipo.  Esta crítica serve aqui de agenda para um exame rigoroso da ideia de 

desvelamento e para um tratamento que resolva as dificuldades sem abandonar de todo as 

intenções últimas da analítica existencial e da ontologia fundamental.  

Heidegger tem razão em perguntar por uma noção de verdade que não se resolva em 

asserir e verificar enunciados.  A vertigem da questão do ser recusa ao questionamento 

existencial o procedimento ordinário em que dados seriam coletados em respostas, e lhe 

disponibiliza tão somente interpretar o modo de ser do próprio ente que ora se empenha neste 

questionamento tomado como um comportamento que lhe diz respeito. As formulações da 

analítica existencial tem a modalidade da possibilidade concreta ou existencial, são 

possibilidades em aberto que nos importam em alguma medida a partir da situação de 

proferimento, e que podem então ser apreciadas não em sua efetividade ou viabilidades reais, 

mas segundo o modo como se mostram relevantes a quem questiona.  Explica-se assim a 

doutrina metodológica dos indícios formais como a sustentação de enunciados neste tipo de 

possibilidade.  

 Por outro lado, a crítica de Tugendhat procede em alguma medida.  Há uma ambiguidade 

sistemática no pensamento de Heidegger com respeito às ideias de fenômeno, evidência e afins, 

a partir da qual se sustenta a expectativa de um suposto dado epistêmico universal, imediato, 

inarticulado e desprovido de bivalência, e que reside na verdade em uma má compreensão do 

uso e das pretensões semânticas das remissões identificadoras e ocasionais.  Com base nesta 

ideia, Heidegger quer reduzir a verificação de enunciados à remissão não-predicativa e não-



categórica da referência em geral a algo, o que termina coincidindo com a representação em 

geral, que serve do mesmo modo tanto à verdade quanto à falsidade.   

Corrigir a ambiguidade envolve resignar-se com o fato de que dados epistêmicos são 

sistematicamente proposicionais.  Com alguns ajustes a semântica dos enunciados categóricos 

que é sugerida na analítica existencial resiste à objeção e regula de modo geral a descoberta das 

coisas.  Propõe-se ainda uma elucidação da verdade existencial e da verdade ontológica que 

atende às intenções de Heidegger sem recorrer a qualquer pretensão epistêmica e, portanto, 

assertórica.  O horizonte de sentido do descerramento e do desvelamento, que Heidegger pensa 

sob a estrutura triádica da temporalidade, pode ser entendido como uma gramática de teor 

narrativo que excede a correspondência proposicional, e um parâmetro de verdade pode então 

ser proposto segundo uma bivalência peculiar, a saber, daquilo que faz jus vir à expressão mas 

que pode perder-se no esquecimento ou na indiferença.   

Palavras-���������	
���������
�
������	�	�	
�
���������� ��	
���	���esvelamento. 

  



Abstract 

FONSECA, Fábio François M. da.  Truth and Epistemic Ambiguity in the Thought of 
Martin Heidegger.  Rio de Janeiro, 2014. 321 p.. Thesis – Programa de Pós-graduação em 
Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

The present work is an attempt to elucidate the notion of truth as unconcealment as 

proposed by Martin Heidegger.  In this approach, truth would not be primarily an occurrence 

about utterances, but an ontological condition of the entities themselves, and as such it should 

specify itself in discoveredness of entities within-the-world, disclosedness of the entity who 

understands being and world, and finally unconcealment of the very being.  Ernst Tugendhat's 

objection brands the discussion about the topic:  Heidegger’s concepts of truth would be 

ambiguous and trivial, and would not meet the regulatory criteria expected of such a notion.  

This critique offers here an agenda for a scrutiny of the idea of unconcealment and for a 

treatment that addresses the difficulties without giving up at all the latest intentions of 

existential analysis and fundamental ontology. 

Heidegger is right in asking for a notion of truth that is not reducible to asserting and 

verifying statements.  The question of being in its vertigo refuses to the existential questioning 

the ordinary procedure that would collect data on answers, and allows it instead only to interpret 

the mode of being of the very entity that now engages himself in this questioning taken as a 

behavior that concerns him.  The formulations of existential analysis have the modality of 

concrete or existential possibility, they are open possibilities that matter in some measure from 

the situation of utterance, and which then can be appreciated not for its actual effectiveness or 

feasibility, but according to the way they show themselves relevant to those who ask.  This 

explains the methodological doctrine of formal indication as the act of supporting statements in 

this kind of possibility. 

However, Tugendhat's critique is justified to some extent.  There is a systematic 

ambiguity in Heidegger's thinking with regard to the ideas of phenomenon, evidence and the 

like, from which he sustains the expectation of a supposed epistemic data that would be 

immediate, inarticulate and lacking bivalence.  Actually, this belief lies in a defective 

comprehension of the use and the semantic intentions of identifying and occasional 

assignments.  Based on this idea, Heidegger seeks to reduce the verification of statements to 

the non-predicative and non-categorical assignment to something in general, which ends up 



coinciding with general representation, which serves much the same way both truth and 

falsehood. 

Fixing the ambiguity involves to resign oneself to the fact that epistemic data are 

systematically propositional.  Through some adjustments, the semantics of categorical 

statements suggested in existential analysis can resist the objection and regulate broadly the 

discoveredness of things.  We further propose an elucidation of existential truth and ontological 

truth that meets Heidegger’s intentions without appeal to any epistemic, and therefore, 

assertoric claim.  We try to explain the horizon of sense of disclosedness and of unconcealment, 

which Heidegger thinks under the triadic structure of temporality, as a grammar of narrative 

content that exceeds propositional correspondence.  Along these lines, we suggest a parameter 

of truth according to a peculiar bivalence, namely, about that which is entitled to come to 

expression but can be lost in oblivion or indifference. 

������
�����	
������������Concrete Possibility���	
�������������� ���!

  



Sumário 

Apresentação           19 

1. O problema da verdade no pensamento de Heidegger     23 

1.1 Descoberta, descerramento e desvelamento      23 

1.2 Objeção e controvérsia         26 

1.3 Hipóteses e plano de trabalho        32 

2. O Cogito Hermenêutico         39 

2.1 Diferença ontológica         41 

2.2 Ser, sentido de ser e sentido de “ser”       47

2.3 Substância ou presença: a primeira bifurcação da ontologia fundamental  56 

2.4 A questão do ser e o ente que questiona       62 

2.4.1 Análise estrutural do comportamento questionador     62 

2.4.2 Análise estrutural da questão do ser       65

2.4.3 A prioridade ontológica da questão do ser      70 

2.4.4 O ente que tem o próprio ser como questão      73 

2.4.5 A prioridade ôntica da questão do ser       79 

2.5 Chamada à situação hermenêutica       82 

2.5.1 Possibilidade concreta         86 

2.5.2 Dificuldades semânticas da situação hermenêutica     90 

3. Indício formal          97 

3.1 Paradoxo da tematização         100 

3.2. Filosofia e indício formal        102 

3.2.1 As preleções da década de 20        102 

3.2.2 Indício formal e formalização        103 

3.2.3 Indício formal e temporalidade        107 

3.2.4 messianismo filosófico         110 

3.3 O indiciamento formal         115 

3.3.1 A função proibitivo-referencial do indício formal     118 

3.3.1.1 Mostrar, demonstrar, indiciar: a remissão      119 

3.3.1.2 O passo proibitivo: uma operação sobre enunciados    126 



3.3.1.3 Remissão modalizada na possibilidade      130 

3.3.2 O caráter dêitico do indício formal       136

3.3.2.1 Da alegada função reversivo-transformacional     138 

3.3.2.2 Caráter de ser a cada vez meu e facticidade      142 

3.3.2.3 Expressões dêiticas e facticidade       146

3.3.3 Os dois passos do indiciamento formal      149 

4. Ambiguidade epistêmica         157 

4.1 Explicitação sistemática do Ser-no-mundo a partir da situação hermenêutica  160 

4.1.1 Explicitar é um ato discursivo        162 

4.1.2 A intencionalidade da Situação Hermenêutica      164 

4.1.3 Alguns corolários para a remissão       168 

4.1.4 O que é uma remissão epistêmica?       179 

4.1.4.1 Da alegada remissão epistêmica fenomenológica     181 

4.1.4.2 Remissão verificadora        189 

4.1.5 Ser-no-mundo          200 

4.1.5.1 Mundo           202 

4.1.5.2 Si Mesmo          205 

4.1.5.3 Ser-em           210 

4.2 Balanço parcial do problema        217 

4.3 A ambiguidade epistêmica na linguagem natural     221 

4.3.1 “Mostrar” e afins         221 

4.3.2 “Conhecer” e “Saber”         224 

4.3.3 Evidência e verdade         227 

4.4 Descoberta e desvelamento        231 

4.4.1 Verdade e correspondência        231 

4.4.2 Intuição e método: a fenomenologia de Heidegger     241 

4.5 A roupa nova do Rei: ser, expressão e verdade      253 

5. Expressão, liberdade e temporalidade       261 

5.1 Compreender          261 

5.2 Descoberta          265 

5.3 Descerramento          268 

5.4 Decadência          271 



5.5 Decisividade e temporalidade        273 

5.6 Implicações metodológicas        279 

5.7 Semânticas da realidade         281 

5.8 Semântica da liberdade         286 

5.9 Desvelamento          290 

Considerações Finais (ou “Do Grande Ressentimento)     299 

Bibliografia           313 

  





���

�

Apresentação 

O presente trabalho é uma tentativa de elucidação da noção de verdade como 

desvelamento, proposta por Martin Heidegger em Ser e Tempo e ao longo de outras obras.  Este 

tratamento se pretende alternativo de modo geral a todas as doutrinas que entendem a verdade 

como uma ocorrência que diz respeito a enunciados e proposições, portanto, não só dissonante 

das teorias correspondentistas num sentido estrito, como também das objeções que estas últimas 

receberam no contexto da metafísica tradicional e da filosofia analítica, por exemplo, o 

verificacionismo, o coerentismo, o deflacionismo etc.  Num modo nada fácil de se entender, a 

verdade para Heidegger é primordialmente um tema que remonta ao ser e à existência humana.  

Uma objeção célebre interposta por Ernst Tugendhat servirá como ponto de apoio para se 

discutir os problemas e a eventual plausibilidade desta ideia.  Ao final pretende-se obter uma 

interpretação que não só resista à objeção como também preserve ao menos as intenções finais 

de Heidegger, ainda que ao custo de se retificar uma má compreensão de sua parte a respeito 

dos temas do conhecimento e da evidência. 

O capítulo 1 tem caráter introdutório e pretende dar conta do estado da arte do problema.  

Sobrevoa a noção de verdade proposta por Heidegger e a objeção de Tugendhat, e menciona 

alguns resultados da literatura secundária. 

O capítulo 2 é a ignição metodológica da tese.  Tenta-se mostrar que Heidegger tem 

bons motivos para propor um parâmetro de verdade alternativo à correspondência proposicional 

dada a peculiaridade dos temas que está discutindo, a saber, a questão de ser, a diferença 

ontológica e o caráter ontológico peculiar do ser-aí.  A partir da introdução de Ser e Tempo, e 

da formulação do ser-aí como o ente que ora se empenha na situação de proferimento como um 

comportamento que lhe diz respeito, uma formulação que será chamada de cogito 

hermenêutico, conclui-se que a modalidade das formulações da analítica existencial se 

especifica em possibilidade concreta, quer dizer, possibilidades em aberto que nos dizem 

respeito em alguma medida a partir da situação de proferimento.  A partir deste parâmetro 

podemos considerar tais possibilidades não segundo a efetividade real mas segundo o modo 

como elas se mostram relevantes na situação ou recaem na insignificância ou trivialidade. 

O capítulo 3 aprofunda a discussão metodológica dialogando com a doutrina dos 

indícios formais como ela tem sido oferecida pela literatura secundária não só como recurso 

metodológico da filosofia mas também como elucidação da noção de verdade pretendida por 

Heidegger. Será sustentado que esta doutrina só é consequente se tomada como modalização de 



���

�

enunciados na possibilidade concreta, renunciando portanto a qualquer pretensão epistêmica de 

constatação de uma efetividade.  É duvidoso que ela seja um procedimento universal da 

filosofia, restando-lhe a condição de um recurso ad hoc para a especificidade da investigação 

existencial e da ontologia não-metafísica pensada por Heidegger.  Além disso, a doutrina não 

resolve ou explica a noção de verdade pretendida por Heidegger, mas serve apenas para que as 

alegações da analítica existencial não sejam de imediato interpretadas sob os parâmetros da 

noção tradicional de verdade. 

O capítulo 4 é o coração da tese e a tentativa de explicar por que a noção de verdade de 

Heidegger não conseguir vencer a objeção de Tugendhat.  A proposta é que a noção de 

desvelamento está comprometida por uma ambiguidade sistemática que Heidegger imprimiu 

nas ideias de fenômeno, evidência, e temas epistêmicos afins.  A ambiguidade conjuga duas 

imprecisões:  tomar "ver" e "mostrar" no sentido de entender e explicar como se fossem no 

sentido literal�������������	
����
������
������
���
���������������������
������������������

uma relação dirigida não a estados de coisas ou fatos mas a objetos considerados como dados 

imediatos sem nenhuma presunção essencialista de predicação substancial.   Estas duas 

imprecisões se originam na linguagem natural, mas não geram maior confusão justamente pela 

presunção que Heidegger quer suspender, a realidade genérica do ente subsistente [Vorhanden].  

Movido por esta ambiguidade, Heidegger quer insistir que mesmo a correspondência 

proposicional repousa sobre um parâmetro de verdade que não é predicativo nem presume 

realidade subsistente, e que sempre se confunde com a representação em geral, trivializando a 

falsidade como Tugendhat aponta com razão.   

Grande parte do capítulo é um esforço para mostrar que a estrutura existencial ser-no-

mundo pode ser melhor elucidada sem esta ambiguidade, inclusive se especificando a diferença 

entre mundo e descerramento que ela nunca deixou se esclarecer.  Com esta distinção 

estabelecida, é possível propor que nenhuma elucidação da verdade proposicional é 

consequente se não garantir que [i] podemos proferir enunciados corretos sobre coisas que não 

estão presentes na situação e que [ii] só podemos tomar algo presente na situação como uma 

evidência, algo que dizemos saber, se este algo for discursivamente articulado segundo os 

parâmetros de uma proposição.  Com este resultado tento mostrar porque a elucidação da 

verdade do enunciado como ser-descobridor na seção 44a de Ser e Tempo não é satisfatória.   

O resultado pode não ser muito convincente para heideggerianos muito apegados às 

convicções fundamentais da fenomenologia, pelo menos aqueles que não veem maior gravidade 

na objeção de Tugendhat.  Restaria então pelo menos mostrar que a objeção pode ser vencida 
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se a ambiguidade for contornada e que ainda assim uma noção de verdade irredutível à 

correspondência proposicional e compatível com as intenções de Heidegger pode ser proposta 

de modo consequente para a analítica existencial e para a questão do ser.    

É o que se pretende obter no capítulo 5, que conclui a tese propondo uma abordagem 

para as ideias de Heidegger livre dos problemas apontados.  Desvelamento e descerramento não 

teriam teor epistêmico mas diriam respeito à pertinência e oportunidade da expressão à luz da 

situação concreta de proferimento e não decidiriam por si só a descoberta, esta sim, passível de 

revisão segundo aportes epistêmicos por ser articulada, ao menos implicitamente, segundo a 

gramática dos enunciados predicativos.  Em vez de uma relação hierárquica entre desvelamento, 

descerramento e descoberta, estes dois últimos teriam uma relação transversal, de delimitação 

recíproca contínua e indefinida, e o evento deste cruzamento, um evento de reconfiguração de 

sentido, é o que seria pensado no desvelamento.  Descerramento e desvelamento atenderiam a 

um horizonte de sentido diferente do categorial articulado na gramática dos enunciados, a saber, 

a temporalidade, que pode ser pensada como uma outra gramática, de teor narrativo, em que os 

dados da descoberta são apreciados, selecionados e revistos não em razão da sua efetividade 

real, ou mesmo em razão das implicações lógicas, reais ou causais que  mantenham entre si, 

mas tão somente em vista de como tocam ao serem explicitados numa certa articulação 

discursiva contínua, o sentido que adquirem no apelo ocasional do proferimento na situação 

hermenêutica em que se conta, ou ao menos se presume, uma narrativa tomada como própria.  

O desvelamento não decide o conteúdo material da descoberta, mas se lhe coloca como 

condição transcendental, pois sem o questionamento que ele articula nenhum dado material nos 

seria relevante.   
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1. O problema da verdade no pensamento de Heidegger

1.1 Descoberta, descerramento e desvelamento 

A pesquisa trata da abordagem para o tema verdade que é proposta por Heidegger em 

Ser e Tempo e outras obras.  De modo geral esta abordagem pode ser chamada desvelamento 

[Unverborgenheit], e se pretende uma alternativa ao tratamento tradicional da lógica e da 

metafísica.  Heidegger pretende que sua abordagem é [i] revisora em relação ao alcance 

irrestrito da noção tradicional de verdade e [ii] elucida os fundamentos ontológicos desta noção 

tradicional.  

Segundo Heidegger, o tema da verdade não é primordialmente uma questão a respeito 

da correspondência entre enunciados e estados de coisas.  Enunciados, quando verdadeiros, o 

são de modo derivado, dependente de um comportar-se prévio que descobre o ente, quer dizer, 

que o interpreta segundo parâmetros que possibilitam a lida bem sucedida e a própria 

verificação dos enunciados (ST, 218-219)1.  Heidegger chama este comportamento de ser-

descobridor [Entdeckend-sein], e ele se dá a partir do descerramento [Erschlossenheit], o 

arcabouço intencional que articula disposição afetiva [Befindlichkeit], compreender [Verstehen] 

e fala [Rede], e que em Ser e Tempo é proposto como a constituição ontológica do ente que nós 

mesmos somos.  Neste caso, primordialmente verdadeiro seria ainda esta estrutura, e 

verdadeira, pretende Heidegger, num sentido que não pode ser o mesmo da correspondência 

proposicional ou mesmo da descoberta das coisas, entre outros motivos, porque o modo de ser 

do ente que nós mesmos somos resiste a ser interpretado como uma coisa efetiva em seus 

atributos, um ente subsistente.   

Tanto na descoberta quanto no descerramento sustentamos uma compreensão de ser das 

coisas e de nós mesmos, e o fazemos mediante uma ressonância que Heidegger entende ser a 

manifestação do ser.  Ao modo de verdade da manifestação do ser, que determina tanto a 

descoberta das coisas quanto o descerramento que constitui nosso modo de ser, Heidegger 

chama desvelamento2, o qual, naturalmente, também não segue os parâmetros proposicionais 

de verdade que regem o uso de enunciados, sobretudo pelo postulado metodológico da diferença 

                                                 
1 Citações de Ser e Tempo serão referidas no próprio texto, pela paginação da edição alemã, que consta em ambas 
as traduções brasileiras.  Outras obras de Heidegger serão citadas em notas junto com o restante da bibliografia, e 
referidas pela paginação da tradução seguida do volume correspondente nas Gesamtausgabe, e a respectiva 
paginação.  Todas as obras restantes são referidas pela paginação das edições informadas na bibliografia ao final. 
2 Heidegger, M., Introdução à Filosofia, p. 217 (GA 27, p. 202).   
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ontológica, que recomenda não se tomar de modo precipitado e não questionado o ser por um 

ente.  Aparentemente, o parâmetro de verdade pretendido tanto para o descerramento do nosso 

modo de ser quanto para o desvelamento do ser estaria articulado na estrutura existencial que 

Heidegger chama temporalidade: porvir, ter-sido e presentificação. 

 Os fundamentos desta abordagem estão especificados em Ser e Tempo.  Heidegger trata 

da questão da verdade no § 44.  Partindo da noção tradicional de verdade enquanto 

correspondência, pretende mostrar que o que entendemos pela verdade de um enunciado se 

resolve num acesso bem sucedido ao ente de que se trata (ST 218/219).  O que num primeiro 

momento parece ser uma concordância a ser acrescida entre a frase e o estado de coisas que ela 

assere revela-se, numa consideração mais atenta, na aptidão da frase em nos conduzir ao ente 

em sua manifestação apropriada, em seu desvelamento.  Heidegger argumenta que este é o 

sentido mais exato da palavra grega para a verdade, Alétheia, inclusive sob o aspecto do que 

entende ser a etimologia correta (ST 219).  Em seguida, Heidegger retoma resultados já obtidos 

na argumentação anterior de Ser e Tempo para ampliar o âmbito de seu questionamento de 

verdade:  o ser-aí [Dasein], o ente que nós mesmos somos, projeta a possibilidade do ente que 

ele mesmo não é mediante uma estrutura complexa de práticas discursivas contextualizadas e 

interessadas que lhe antecede e lhe define essencialmente, e que se articula pré-ontologicamente 

como a existência de alguém junto às coisas ordinárias num mundo prévio (ST, §§ 28 a 34).  

Daí, Heidegger conclui, que primordialmente verdadeira é esta estrutura, o descerramento, e o 

ente que por ela responde e a partir dela projeta possibilidades de ser, o que é também expresso 

ao se dizer que o ser-aí “é na verdade”, ou seja, que em seu próprio modo de ser está em questão 

o acesso bem sucedido, ou não trivial, ao ente que lhe vem ao encontro no mundo (ST 220/221).   

Um dos elementos mais marcantes da abordagem de Heidegger para a verdade é a 

consideração das implicações que o comportamento normalizado e mediano tem para o tema.  

Esta mesma estrutura intencional do ser-aí, uma vez que é também essencialmente voltada para 

o compartilhamento das coisas que vem ao encontro no interior do mundo segundo aspectos 

genéricos e existencialmente descontextualizados, tende sistematicamente a encobrir e distorcer 

a singularidade em que ele se manifesta em proveito de generalizações e simplificações que o 

tornam apto a ser apropriado por qualquer um, numa modalização do ser-aí que Heidegger 

chama de impessoalidade [Das Man].  Esta distorção aliás é prévia, uma vez que o 

descerramento já antecede o comportamento concreto do ser-aí e se lhe impõe configurado 

numa interpretação impessoal que Heidegger chama de decadência [Verfallen] (ST, §§ 35 a 38).  

Deste modo, já de saída, o ser-aí está também na não-verdade, uma distorção da descoberta e 
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do descerramento, que importa então numa privação do desvelamento, um velamento.  Já nos 

conduzimos, de início e na maioria das vezes, mediante práticas discursivas de “segunda mão”, 

que se desligaram dos contextos originais em que os entes a que dizem respeito se desvelaram 

e que, portanto, tendem a encobrir outros aspectos e possibilidades de interpretação acessíveis 

naqueles contextos.  Esta privação, no entanto não é total e é o que fornece o dado inicial para 

o comportamento questionador em termos de verdade.  Por um lado, estas práticas “decadentes” 

encobrem o ente no sentido de distorcerem o seu modo de ser específico e nos convidarem a 

nos dispensarmos de uma abordagem direta de verificação e concernência.  Por outro, elas o 

descobrem e o descerram como que num esboço, sob o modo da aparência, e se prestam a uma 

primeira aproximação que pode ou não ser conduzida ao desvelamento apropriado, o que 

explica o sentido privativo atribuído à palavra grega numa acepção dinâmica e performativa:  a 

verdade é algo que tem que ser retirado de um velamento prévio e persistente (ST, 222). 

 Com base nisto, Heidegger pode propor o que ele pretende ser uma elucidação 

apropriada do conceito de verdade como correspondência enquanto um desdobramento ulterior 

do desvelamento do ente intramundano, a descoberta.  Na totalidade significativa de práticas 

discursivas em que o ente é descoberto, apropriado e passado adiante para a impessoalidade, o 

enunciado é, ele próprio, também um instrumento com uma função específica: preservar e 

conduzir ao contexto originário de descoberta do ente de que ele trata.  Este último, por sua vez, 

pode ser desentranhado das práticas discursivas em que se desvela inicialmente como um 

instrumento numa conjuntura significativa em que tem função, e passar então a ser considerado 

em si mesmo, como um objeto cujas determinações reais são pensadas como independentes de 

qualquer contexto, uma cambiaridade no modo de ser das coisas que Heidegger sugere na 

modulação entre manualidade [Zuhandenheit] e subsistência [Vorhandenheit], e que favorece o 

próprio compartilhamento do ente (ST, 157/158).  Este processo incide sobre o próprio 

enunciado descobridor, o qual é passado adiante e se deixa aparecer como algo cuja remissão 

ao ente de que trata é uma relação a ser explicada entre duas coisas subsistentes, aparentemente 

desprovidas de uma origem comum.  O contexto comum à coisa e enunciado, o descerramento 

em que a descoberta tem lugar, é encoberto pela própria ação da impessoalidade, que, seguindo 

seu pendor para o nivelamento, tende a tomar todos os entes segundo o modo da subsistência, 

o que pode ser é legítimo para o compartilhamento do ente intramundano em suas 

determinações reais e até mesmo para o enunciado em sua função para este mesmo 

compartilhamento, mas não o é para o ser-aí e para a relação de verdade, pois nesta maneira de 

ver perde-se de vista a dimensão significativa que constitui o primeiro e dá ocasião à segunda 
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(ST 224-225). 

 Disse acima que, no § 44 de ST, Heidegger trata da questão da verdade nominalmente.  

E este qualificativo é pertinente porque, uma vez que a questão da verdade, usualmente 

enfrentada  como um problema de relação entre enunciados e estados de coisas, é agora 

recontextualizada como um problema de horizontes e visões de mundo que permeiam nossas 

práticas discursivas cotidianas, as quais, para Heidegger, expressam uma compreensão de ser 

em curso da qual já parte qualquer questionamento, e considerando, afinal, as pretensões da 

obra em tela, é possível que, no fim das contas, o tema da verdade esteja sendo tratado ao longo 

de todo o livro.  Noutras palavras, a partir do momento em que condições de sentido, que para 

Heidegger tem sempre teor ontológico mesmo que não expresso, começam a ser questionadas 

elas próprias quanto ao seu mérito de verdade, a questão do sentido de ser passa também a ser 

uma questão semântica, e não mais de mera consistência sintática ou análise conceitual.  Se 

consideramos ainda que o sentido de verdade proposto não é primordialmente pensado para a 

correspondência com as coisas mas para o descerramento do ser-aí, o qual oscila entre a 

decadência na impessoalidade e a decisividade antecipadora da singularidade temporal (§§ 61 

a 66) e encontra nesta última a possibilidade existencial que lhe é mais própria, é possível que 

Heidegger pretenda que sua elucidação da verdade não esteja concluída no § 44, mas prossiga 

por toda a segunda seção (Ser-aí e Temporalidade), inclusive no empenho do ser-aí uma vez 

decidido em ultrapassar as distorções iniciais legadas pela impessoalidade e pôr em obra a 

descoberta do ente intramundano em seu desvelamento originário, o que se traduziria na 

autoridade que reconhecemos a procedimentos de prova e verificação.   

 Ou pode ser que Heidegger esteja tomando por verdade um significado que não 

corresponde a nenhum uso consequente deste termo, ainda que remeta a condições 

reconhecidamente necessárias a um tal uso em contextos proposicionais.  Esta parece ser a 

impressão geral das objeções que a noção de verdade como desvelamento tem enfrentado. 

1.2 Objeção e controvérsia 

 A confiança de que a etimologia da palavra Alétheia indicaria um sentido historicamente 

originário de verdade pode ter sido superestimada.  Paul Friedländer apontou esta 

vulnerabilidade.  A etimologia proposta por Heidegger é controversa e, mesmo que proceda, 

não é claro que os próprios gregos antigos usassem esta palavra predominantemente com o 
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sentido que ele pretende3.  É mesmo uma suposição muito forte a de que o uso correto de uma 

palavra seja sempre o da etimologia literal.  O próprio Heidegger reconhece expressamente isto 

em O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento4.  No entanto, a noção de verdade como 

desvelamento ainda pode ser sustentada sem recorrer a supostas ocorrências históricas, na 

medida em que argumenta sobre uma ambivalência latente na linguagem categorial e que 

poderia estar encoberta mesmo na antiguidade clássica.  Que os gregos, como nós ocidentais 

contemporâneos, tenham também encoberto o sentido próprio de verdade não invalida que este 

sentido estivesse já disponível como uma possibilidade de interpretação mais rica e elucidativa.  

Uma tal possibilidade pode ser advogada até mesmo a partir da etimologia proposta, sem a 

necessidade de pressupor que ela foi expressamente apropriada e desenvolvida por alguma 

cultura no passado5. 

 Uma objeção mais poderosa tem mobilizado os comentadores nas últimas décadas.  

Num estudo detalhado e incisivo6, Ernst Tugendhat tentou mostrar que o conceito de verdade 

proposto por Heidegger é ambíguo e trivializa a falsidade.  A pretexto de obter uma noção de 

verdade abrangente o suficiente para compreender outros contextos além do proposicional, 

onde ela encontra habitualmente o seu sentido, Heidegger teria posto a perder os aspectos 

normativos mínimos que se espera desta noção, o que fica obscurecido devido à equivocidade 

que marca os conceitos de descoberta, descerramento e desvelamento. 

 A crítica de Tugendhat incide sobre o mesmo § 44 ora apreciado.  Heidegger se moveria 

sub-repticiamente ao longo da alínea (a) de uma noção intuitivamente aceitável de verdade 

como correspondência para sua noção de desvelamento através de três formulações que se 

sucedem como equivalentes mas que, ao ver de Tugendhat, ocultam distorções decisivas7: 

 [1] “O enunciado é verdadeiro quando ele mostra ou descobre o ente assim como ele é 

em si mesmo”8�

 [2] “O enunciado é verdadeiro significa:  ele descobre o ente em si mesmo”, (ST, 218, 

                                                 
3 Friedländer, P., Plato: An Introduction, segunda edição, p. 221-224. 
4 O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, p. 80, (GA 14, p. 87). 
5 Conclui na mesma direção, por outros argumentos, Inwood, M., Dicionário Heidegger, p. 6. 
6 Tugendhat, E., Heidegger's Idea of Truth����
 Wahreitsbegriff bei Husserl und Heidegger. 
7 Tugendhat, E., obra citada, p. 87. 
8 Esta formulação não é literal, mas é facilmente obtida do seguinte trecho: “O próprio ente visado mostra-se assim 
como ele é em si mesmo, ou seja, que em si mesmo, ele é assim como se mostra e descobre sendo no enunciado” 
(ST, 218). 
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 [3] “O enunciado é verdadeiro significa:  ele descobre o ente”9. 

 Para Tugendhat, [3] não é uma formulação satisfatória, pois já não se especifica o modo 

como se descobre o ente.   A única forma consequente de se compreender aqui seria entender 

que por “descobrir” está subentendido o “assim como” e o “em si mesmo” eliminados, de modo 

a se poder dizer que o enunciado falso não descobre o ente (como ele é em si mesmo)10.  Porém, 

a forma como Heidegger usa esta palavra em sua argumentação não permite um tal ajuste.  Em 

alguns momentos ela tem o sentido profícuo sugerido, em outros, um sentido amplo de 

“mostrar”, “indicar”, “apontar”, pelo qual tanto o enunciado verdadeiro quanto o falso podem 

se dizer “descobridores” - o que lhe permite sugerir que mesmo o enunciado falso descobre o 

ente sob o modo da aparência (ST 222)11.  E é este segundo sentido que permitiria a Heidegger 

na alínea (b) propor o descerramento em geral como a verdade fundamental12.  Ao supor que 

qualquer vir ao encontro do ente intramundano é por si só verdadeiro, Heidegger pode transpor 

esta noção para a cura em geral e para horizontes de compreensão.  Em princípio, Tugendhat 

não se opõe ao questionamento da verdade de nossas visões de mundo, mas presume que, do 

modo como Heidegger propõe, este próprio questionamento fica inviabilizado, na medida em 

que qualquer visão de mundo é, por si mesma, a verdade13. 

 Se o argumento parece restrito ao § 44, é possível rastrear a ambiguidade por ele 

apontada ao longo do que antecede este trecho no uso que Heidegger faz do termo apóphansis.  

Pedro Costa Rego articula de modo claro quatro acepções que esta expressão assume em Ser e 

Tempo14: [i] a proposição categórica como foi elucidada por Aristóteles, discurso declaratório 

em que algo é atribuído ou recusado a algo, e que pode ser verdadeiro ou falso (ST, 32-33 e 

������������������������
��� �����������
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���������������������������
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manual (ST, 33, 148-!"#������������������	$��������
��������
�������%�����������
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ente manual no ente subsistente objeto da observação contemplativa, e que se articula no uso 

                                                 
9 Outra formulação que não é literal, mas o próprio Tugendhat informa que ela está subentendida na tese que 
Heidegger apresenta ao fim da subseção (a): “O ser-verdadeiro (verdade) do enunciado deve ser entendido como 
ser-descobridor”. 
10 Tugendhat, E., Heidegger's Idea of Truth, p. 88. 
11 Ibidem, p. 89. 
12 Ibidem, p. 92. 
13 &'������(�#"����
������
������������������)��������������������'*��������+��������,��+������-(�.(��Da 
Correspondência ao Desvelamento: uma Discussão da Crítica de Tugendhat ao Conceito de Verdade de 
Heidegger, p. 90 e seguintes. 
14 Rego, P. C., Verdade e Concordância em Aristóteles e Heidegger, p. 106-107.  
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expresso de enunciados e consiste de modo geral no modo com que Heidegger interpreta e 

explica aquilo que é pensado por Aristóteles em [i] (ST, 154-!/0���	���������������1���
�����

a literalidade da palavra, Heidegger usa o termo no sentido conclusivo de demonstração, “deixar 

e fazer ver” o que se mostra, o fenômeno, com o que espera então explicar o lema 

fenomenológico “às coisas mesmas” (ST, 35).  Pedro Rego observa corretamente que neste 

sentido não se poderia dizer que todo logos ou interpretação são apofânticos, pois dadas as 

pretensões metodológicas que Heidegger está aqui discutindo, é nesta acepção que ele presume 

que as próprias teses de Ser e Tempo possam ser demonstradas verdadeiras.  Sobretudo não se 

pode dizer sem mais que Ser e Tempo é apofântico neste sentido, pois isto é o que Heidegger 

pretende e precisa provar.  Esta sugestão fica mais forte quando Heidegger explica a própria 

verdade proposicional neste sentido etimológico de apóphansis (ST, 218), o que então 

implicaria que embora todo enunciado seja apóphansis no sentido [i] e [iii], os enunciados 

falsos não o são no sentido [iv].  Assim, sob a ideia de apóphansis fenomenológica ficariam 

explicadas não só a confirmação extraordinária dos enunciados filosóficos da fenomenologia e 

da analítica existencial, mas também a verificação dos enunciados ordinários sobre as coisas 

reais.   

É preciso que se retenha que a ampliação etimológica pretendida por Heidegger na 

acepção [iv] é uma inovação bastante audaciosa de sua parte, cujas consequências ainda 

carecem da devida apreciação.  Que Heidegger tenha escolhido o mesmo termo para duas 

situações bem distintas, a saber, a pretensão de verdade e a sua respectiva confirmação, pode 

parecer num primeiro momento algo a se resolver com o reparo do comentário, de modo a ser 

explicar então mediante a ideia de que o sentido [iv] tem em vista a consumação daquilo que é 

pretendido e proposto como possibilidade nos sentidos [i] e [iii].  Porém, ao postular o sentido 

[ii] como não-predicativo e pretende-lo originário em relação a [i] e [iii], Heidegger espera 

utilizá-lo para dispensar do sentido [iv] a ideia de correspondência predicativa real, e tornar 

então este último apto a servir de parâmetro de verdade para a descoberta em geral e para o 

descerramento (ST, 220-222).   

Aqui começa a se insinuar a ambiguidade denunciada por Tugendhat.  Sem dúvida há 

um abuso em se pretender que [ii] é não-predicativo tão somente por não sê-lo explicitamente, 

sobretudo porque ele já se articula mesmo que implicitamente segundo a estrutura “como” e 

esta ideia não parece ser palpável sem a presunção de algum aspecto geral ou algum predicado 

sortal.  Mas Heidegger tende a enfatizar na sua discussão metodológica do sentido [iv] o caráter 

imediato e insuscetível de contingência daquilo que se mostra em si mesmo [Sich-an-ihm-
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selbst-zeigende] considerado estritamente enquanto tal, o fenômeno, o manifesto [Offenbar], 

tomado por dado imanente e inarticulado, e que é condição última e universal, portanto, 

constante e certa, tanto da mera aparência equívoca [Schein] quanto da aparição mediada por 

indícios ou sintomas [Erscheinungen].  Confirmando ainda o caráter universal da apóphansis

fenomenológica, Heidegger enfatiza que ela pode se especificar mostrando ou o fenômeno 

ordinário, o objeto empírico de Kant, ou o fenômeno ontológico, ou fenomenológico, que é o 

que lhe interessa primordialmente (ST, 28-31)15.  Pois bem, agora a apóphansis fenomenológica 

da acepção [iv] parece abrigar igualmente tanto o que se mostra como é em si mesmo quanto o 

que se mostra como o que não é em si mesmo na aparência equívoca, e se identifica então com 

o representar, mostrar ou apontar em geral pensados nos sentidos tradicionais [i] e [iii], 

obstando deste modo o qualificativo que o leitor sensato estaria disposto a lhe acrescentar.  

Como ela também explicaria a verificação dos enunciados ordinários, esta também fica 

desprovida dos requisitos normativos que lhe permitiriam rever e recusar os enunciados falsos.  

Parece inevitável reconhecer que Tugendhat tem ao menos razão em se queixar que Heidegger 

não consegue distinguir com clareza o sentido qualificado de alétheia que em geral 

esperaríamos em relação à mera apóphansis no sentido tradicional. 

 Uma primeira linha de defesa costuma alegar que Heidegger não pretende abolir a 

verdade proposicional, mas sim mostrar suas condições de possibilidade, seus fundamentos 

ontológicos16.  Mas Tugendhat não ignora isso, não recusa a pertinência de uma tal investigação 

e até mesmo reconhece algum ganho neste sentido nos conceitos de descoberta e desvelamento 

em relação à intencionalidade de Husserl17.  Sua questão específica é por que tais condições de 

possibilidade devam elas próprias serem chamadas de “verdade” se não apresentam critérios 

que estabeleçam de modo claro a oposição em relação à falsidade, que é justamente o traço 

normativo que se espera desta noção18. 

 Uma tendência consistente no comentário vê na objeção de Tugendhat a tarefa de 

defender a noção de verdade como desvelamento da acusação de déficit normativo.  Um passo 

aparentemente óbvio é avançar a argumentação para a verdade instrumental da cura do ente 

                                                 
15 Heidegger comete também um abuso nesta leitura de Kant.  O sentido em que tempo e espaço são “intuições” 
puras não pode ser tomado tão literalmente quando Kant esclarece que as formas da intuição não são objetos que 
sejam intuídos, mas ens imaginarium (Crítica da Razão Pura, B 347).  O espaço (assim como o tempo) pode ser 
melhor dito pré-intuído, no sentido de ser presumido em cada espaço delimitado dado como um horizonte último 
e ilimitado que não é ele próprio dado efetivamente (Allison, Kant’s Transcendental Idealism, p. 112-114). 
16 Por exemplo, Wrathall, M. A., Heidegger and Truth as Correspondence. 
17 Tugendhat, E., Heidegger's Idea of Truth, p. 93. 
18 Observa neste sentido, Smith, W. H., Why Tugendhat's Critique of Heidegger's Concept of Truth Remains a 

Critical Problem���(�!2"��Dahlstrom, D. O., Heidegger’s Concept of Truth, p. 395. 
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intramundano e mostrar que ela não é trivial.  Assim, Carl Gehtmann propôs que Heidegger 

estaria trocando um modelo proposicional de verdade por um modelo operacional, no qual o 

acordo entre interpretação e ente não é pensado em termos de uma cópia com seu original, mas 

sim em termos de uma chave com a fechadura que ela abre19.  Foi observado que, embora isto 

atenda as exigências de Tugendhat, não resolve por si só o déficit normativo da verdade 

existencial que é pretendida na noção de descerramento do ser-aí, e que é o alvo primordial da 

objeção, na medida em que é pretendida por Heidegger a verdade mais original, mas que parece 

condicionar de igual maneira tanto o verdadeiro quanto o falso20. 

 Daniel O. Dahlstrom ofereceu um trabalho de grande fôlego para tentar mostrar que o 

descerramento atende à demanda normativa sustentada por Tugendhat.  Alega, em síntese muito 

apressada, que Heidegger pode propor o horizonte existencial do ser-aí como verdade porque o 

mesmo sempre se mostra em si mesmo e como é em si mesmo, não havendo outro horizonte 

em vista do qual ele possa ser desvelado como o que ele não é.  E pode propô-la como a verdade 

mais original porque ela é pressuposta por qualquer verdade existenciária, proposicional ou 

instrumental21.  Por outro lado, a interpretação deste horizonte pode falhar e distorcê-lo, como 

mostram as tentativas da tradição filosófica em tomá-lo em termos ônticos22.  O esforço de 

Heidegger em Ser e Tempo é no sentido de mostrar o descerramento como ele é em si mesmo, 

e na medida em que este esforço se concretiza em enunciados que podem ser verdadeiros ou 

falsos, a reivindicação de bivalência feita por Tugendhat estaria atendida23. 

 Os argumentos de Dahlstrom já encontraram objeções.  Søren Overgaard observa que 

Dahlstrom confunde dois níveis bastante distintos, a saber, o fenômeno descrito com o discurso 

descritivo.  Tugendhat não ataca a possibilidade de fazermos proposições decidíveis sobre o 

fenômeno do descerramento, mas sim que este próprio fenômeno possa ser pensado em si 

mesmo nos termos da bivalência que intuitivamente presumimos sob a ideia de verdade24.  Já 

William H. Smith conclui que a noção de verdade transcendental que Dahlstrom oferece 

pressupõe a correspondência como critério, pelo que não representa nenhum sentido novo de 

verdade25. 

                                                 
19 Gehtman, C. F., Die Wahrheitskonzeption in den Marburger Vorlesungen, p. 40-41. 
20 Overgaard, S., Heidegger's Concept of Truth Revisited, p. 84-86. 
21 Dahlstrom, D. O., Heidegger’s Concept of Truth, p. 402. 
22 Ibidem, p. 407. 
23 Ibidem, p. 423. 
24 Overgaard, S., obra citada, p. 88-89. 
25 Smith, W. H.,Why Tugendhat’s Critique of Heidegger’s Concept of Truth Remais a Critical Problem, p. 170-

171. 
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 É ainda Smith quem propõe encontrar a dimensão normativa do descerramento na 

análise existencial da morte, autenticidade e decisão, disponibilizadas na segunda parte de Ser 

e Tempo.  Agora, não se procuraria por critérios de correspondência entre algo que se mostra 

em si mesmo e interpretações externamente formuladas que podem ou não ser congruentes, mas 

critérios imanentes ao próprio descerramento a serem assumidos em sua anterioridade e 

incompletude na decisão que antecipa a possibilidade de resistência do ente em geral à visão de 

mundo em curso.  Desta maneira, o descerramento é verdade apenas na medida em que o ser-

aí vence a decadência na impessoalidade e desvela o mundo e a si mesmo no modo da 

autenticidade26.  Rufus Duits apresentou proposta semelhante em que explora a decadência 

como fonte da possibilidade da falsidade, não só ôntica mas ontológica27. 

 O próprio Heidegger, no entanto, dá um passo atrás nesta discussão.  Ainda no texto 

tardio O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, propõe pensar o desvelamento sem tomá-

lo pelo tema da verdade e conclui ter sido um erro esta assimilação28.  É bastante forte a 

impressão de que Heidegger está aqui respondendo a Tugendhat, e lhe dando razão.  Esta 

aparente capitulação encorajou a visão de que o tema do desvelamento poderia ser colocado 

como um questionamento crítico acerca dos nossos horizontes de mundo, sem pretender ser 

uma doutrina da verdade29.  O próprio Tugendhat insinua esta possibilidade.  Ao retermos a 

noção de verdade como uma ideia regulativa de evidência e certeza, poderíamos deixar em 

aberto a questão de uma consciência crítica a respeito dos horizontes em que esta ideia pode se 

manifestar.  Uma tal questão, não entanto, só poderia ser decidida uma vez esclarecida a ideia 

de verdade em seu sentido devido30. 

1.3 Hipóteses e plano de trabalho 

 Por ser frontal e proeminente no comentário, tomarei a objeção de Tugendhat como 

mote principal para uma investigação da noção de desvelamento em Ser e Tempo e outras obras 

de Heidegger.  Ao fim deste estudo, pretendo ter reunido elementos para afastar a objeção ou 

                                                 
26 Smith, W. H.,Why Tugendhat’s Critique of Heidegger’s Concept of Truth Remains a Critical Problem, p. 176-
177. 
27 Duits, R., On Tugendhat's Analysis of Heidegger's Concept of Truth. 
28 O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, p. 79-80. (GA 14, p. 86-87). 
29 Por exemplo, Overgaard, S., Heidegger’s Concept of Truth Revisited, p. 89-#��� +������ -(� .(�� Da 
Correspondência ao Desvelamento: uma Discussão da Crítica de Tugendhat ao Conceito de Verdade de 
Heidegger, p. 121. 
30 Tugendhat, E. Heidegger's Idea of Truth, p. 96-97. 
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para reconhecer sua procedência, caso em que espero ter condições de propor um sentido 

remanescente de desvelamento que seja consequente e inovador em relação à ideia tradicional 

de correspondência. 

 O aparente recuo de Heidegger não decide a questão.  Não é claro que a argumentação 

de Ser e Tempo e a própria questão do sentido de ser possam prosperar sem uma noção de 

verdade que não se resolva apenas nos termos da evidência do ente intramundano subsistente.  

Em alguma medida é preciso ser possível falar de modo decidível acerca do ser atendendo a 

diferença ontológica, ou seja, sem tomá-lo em termos de ente, e acerca do ser-aí atendendo sua 

especificação ontológica de ser um ente empenhado na possibilidade mais própria, ou seja, sem 

tomá-lo em termos de um ente intramundano redutível a predicados gerais.  O provável, aliás, 

é que a própria analítica existencial do ser-aí como descerramento só começa a ser consequente 

quando assume a tarefa de propor uma reformulação do tradicional conceito metafísico-

epistêmico de verdade31.  

 Os estudiosos que abordaram este problema de modo geral optaram por tomar um dos 

lados, ou defendendo a pretensão de Heidegger ou confirmando a objeção de Tugendhat.  Num 

caso ou noutro se aceita ou se recusa em bloco duas ideias: [i] Heidegger mostrou que é válido 
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sucesso em propor um tal critério com a ideia de desvelamento.  No entanto, é possível acreditar 

em [i] e duvidar de [ii], o que configura uma posição intermediária que este trabalho irá 

defender.  Heidegger tem razão em propor que as peculiaridades metodológicas da questão de 

ser e da analítica existencial desafiam o alcance universal e incondicionado do parâmetro 

proposicional de verdade na medida em que não tratam de algo pensado como um sujeito de 

atributos reais e no entanto suas respectivas investigações parecem condicionantes em relação 

às disciplinas que empregam este tipo de abordagem.  Se impõe, deste modo, a questão por um 

outro parâmetro de verdade diferente da correspondência predicativa e que lhe serve de 

fundamento ontológico.  Por outro lado, Tugendhat está correto em apontar que a alternativa 

proposta por Heidegger na ideia de desvelamento não explica satisfatoriamente a correção 

proposicional e nem mesmo se presta a ser um parâmetro de verdade de qualquer sorte, visto 

que é ambígua, obscura e deficitária em critérios de decisão. 

  Os motivos que assistem a Heidegger nesta questão estão bem sumarizados na 

introdução de Ser e Tempo e serão discutidos no capítulo 2, que se segue.  Uma vez que se 

                                                 
31 Neste sentido, Duits, R., On Tugendhat’s Analysis of Heidegger’s Concept of Truth, p. 208, e Dahlstrom, D. O., 
Heidegger’s Concept of Truth, p. 404. 
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considere a questão de ser em sua especificidade e em suas implicações extremas, uma série de 

aporias parecem impor de modo inevitável uma obstrução metodológica peculiar no tema da 

ontologia fundamental em contraste com o ente subsistente determinado em atributos, o que 

deixa em suspenso o procedimento de especificação de predicados pelo qual usualmente se 

propõe respostas e, consequentemente, o próprio critério de verdade pretendido nestas últimas 

em termos de correspondência com fatos reais.  Já o ente que nós mesmos somos, considerado 

rigorosamente como o ente ora empenhado nesta mesma questão, é ele próprio um ente cujo 

modo de ser consiste neste mesmo comportamento que arrecada predicados e formula conceitos 

para a asserção de enunciados categóricos, e que se encontra ele próprio em questão.  

Consequentemente, fica igualmente em suspenso com relação ao tema da analítica existencial 

a pretensão assertórica dos enunciados categóricos, e a modalização que ela pode assumir é a 

da possibilidade concreta, aptidões contingentes que a cada vez nos importam em alguma 

medida e a algum título.  Como a Analítica Existencial é a Ontologia Fundamental, o critério 

de verdade a que ela faz jus é fundador e condicionante em relação ao critério de verdade como 

correspondência empregado nas ontologias setoriais e nas disciplinas ordinárias.   

 Uma questão subsequente que se impõe com frequência nesta discussão poderá ser então 

enfrentada no capítulo 3.  Se o sentido primordial de verdade não é o de correspondência, em 

que sentido as próprias proposições de Ser e Tempo se pretendem verdadeiras?  A solução usual 

da literatura secundária é propor que as próprias formulações da analítica existencial são 

sustentadas não segundo uma pretensão semântica de correspondência factual mas a título do 

que se tem chamado indício formal sob a inspiração de algumas considerações metodológicas 

de Heidegger em preleções da década de 2032.  O teor desta suposta solução, no entanto, oscila 

de modo ambíguo entre a evidência inefável e a exortação existencialista, e ainda não chegou a 

contornar de modo consistente o critério de verdade tradicional.  As dificuldades não irão ceder 

neste tema enquanto os comentadores de Heidegger não estiverem dispostos a rever a 

expectativa de encontrar algum dado epistêmico que confirme ou prove as formulações da 

analítica existencial, pois qualquer pretensão deste tipo recoloca e presume o sentido tradicional 

de verdade. O sentido em que as teses de Ser e Tempo podem ser propostas é a mesma 

modalização na possibilidade concreta obtida a partir da questão do ser e da consideração do 

ser-aí como o ente que tem o próprio ser em questão.  Consequentemente, o indício formal não 

pode ser mais do que o resultado de um procedimento sobre os enunciados da analítica 

                                                 
32 Reis, R. R., Ilusão e Indicação Formal nos conceitos filosóficos, p. 174, Streeter, R., Heidegger’s Formal 
Indication, p. 422. 
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existencial que os modaliza como possibilidade e os instancia na situação de proferimento em 

que são proferidos e tidos por relevantes pelos falantes envolvidos.   

 A discussão do indício formal serve para mostrar que é uma tal expectativa epistêmica, 

radicada na acepção fenomenológica de apóphansis, o que está na base da noção de 

desvelamento como Heidegger a propõe, comprometendo-lhe a especificidade e consequência 

enquanto um conceito de verdade alternativo ao tradicional.  Para fazer parecer que as 

preservou, Heidegger tenta enfraquecer em presunções o que se considera em geral uma 

evidência, a fim de poder dizer que saber, demonstrar ou mostrar algo não envolve propriamente 

presumir um fato real que confirma ou refuta uma sentença predicativa, mas remete a uma 

forma supostamente originária de conhecimento imediato e não-predicativo.  Esta ideia transita 

em diversos temas que Heidegger reivindica como trunfos metodológicos ao longo de seus 

argumentos, entre os quais, a noção fenomenológica de fenômeno, a ênfase no sentido literal 

de apóphansis e a tentativa de explicar a verdade em geral como estrita remissão imediata e 

singular que não envolveria presunções realistas nem generalizações.   A este título o 

desvelamento serviria então de gênero epistêmico comum não só para o descerramento do ser-

aí mas também para a descoberta do ente intramundano, se Heidegger pudesse reduzir a própria 

verificação de enunciados à sua noção inarticulada e não-realista de evidência.  Todas as 

dificuldades apontadas por Tugendhat se originam na insistência de Heidegger em levar a cabo 

uma tal redução. 

 A eliminação sub-reptícia do “como” e do “em si mesmo” na definição de verdade do § 

44 não é só fruto do acaso ou da imprecisão verbal, mas indicia claramente como Heidegger 

abusa de duas ambiguidades da linguagem natural para despir a ideia de evidência dos seus 

requisitos normativos mínimos e que dizem respeito à articulação discursiva do conhecimento 

enquanto um evento público que é significativo para uma comunidade.  O sentido verbal em 

que usamos a expressão “conhecer” como uma relação que alguém trava com um objeto 

encoraja Heidegger a presumir que o conhecimento enquanto comportamento intencional e 

discursivo não remete a estados de coisas ou fatos mas a dados imediatos desprovidos de 

articulação predicativa.  Já expressões de teor epistêmico como “ver” e “mostrar” ocorrem com 

frequência num sentido não-literal de entender, imaginar, explicar, representar ou dizer, que na 

linguagem natural são facilmente discerníveis do sentido conclusivo que estas expressões têm 

de constatar e provar, mas que Heidegger extrapola para sugerir que seu sentido geral de 

evidência não envolve presunção de subsistência real.  As duas ambiguidades contribuem para 

Heidegger propor o que chama de fenômeno, sob a ideia do lema “o que se mostra em si 
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mesmo”, como um dado epistêmico isento de contingência e que seria sempre verdadeiro.  Mas 

com isso não se contornou o parâmetro tradicional de verdade como desvelamento, pois o 

fenômeno presumido por verdadeiro ainda confirma ou refuta enunciados. Apenas trivializou-

se os seus requisitos normativos, pois no sentido aqui pretendido de dado imanente e 

inarticulado qualquer aparição é um fenômeno, e não temos mais critérios para selecionar uma 

aparição autêntica da aparição distorcida ou encobridora, justamente porque tais critérios eram 

as mesmas especificações predicativas e assertóricas que Heidegger quis eliminar. 

 Os esforços mais decisivos deste trabalho estão voltados para desconstruir esta ideia e 

são empreendidos no capítulo 4.  A boa notícia é que a desconstrução pode ser proposta a partir 

da própria Analítica Existencial como ela é conduzida na primeira parte de Ser e Tempo.  

Demarcando com clareza a fronteira epistêmica e ontológica entre situação hermenêutica e 

mundo e sublinhando a articulação discursiva do comportamento intencional como remissão 

[Bezug] que pode ou não a cada vez assumir uma pretensão cognitiva, é possível esclarecer que 

é num modo equívoco que alguém diz saber um dado imanente e inarticulado.  Na melhor 

hipótese, um tal dado pode ser vivenciado por alguém como um estado seu e ser enquanto tal 

simultaneamente expresso. O caráter imediato desta expressão é colateral e em alguma medida 

involuntário, manifesto no gesto, na entonação, na exclamação e na atitude, mas ele orienta 

posteriormente o apelo que articulações discursivas mais elaboradas exercem sobre uma 

comunidade como algo que importa aos falantes.  Porém, é somente num momento ainda 

ulterior, quando esta expressão se faz articular num enunciado descritivo e distanciado, 

formulado em regresso ou em terceira pessoa, que se pode então falar deste dado como algo 

que alguém “sabe”.  Mas este momento ulterior é justamente o que Heidegger deveria ter 

contornado e para onde ele se vê sistematicamente retornando com sua noção de fenonômeno. 

 Se o que Heidegger tem em mente com a ideia de desvelamento é se adiantar ao regresso 

proposicional e alcançar este tipo de expressão originária, não-descritiva e passional, é possível 

então sustentar que ela faz jus a uma pretensão peculiar de verdade se pudermos reter seu caráter 

discursivo enquanto evento relevante e consequente para os interlocutores empenhados na 

situação de proferimento e para a comunidade a que estes interlocutores se filiam.  E é possível 

reivindicar para tal expressão um parâmetro de verdade anterior e irredutível à descrição 

predicativa das coisas, se esta última estiver em questão quanto às suas condições últimas de 

sentido e estas por sua vez puderem ser atribuídas a um tal evento.   

Para tanto, todas as ideias de verdade como um suposto dado epistêmico que transcende 

a linguagem deveriam ser ao menos vistas com alguma reserva, inclusive quando estas ideias 
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somente identificam verdade com determinações ontológicas, efetividade no caso das coisas, 

intencionalidade no caso do ente que nós mesmos somos.  A noção mais abrangente de verdade 

como desvelamento, que haverá de se especificar quanto ao ente subsistente ou quanto ao ente 

que nós mesmos somos, precisaria ser restaurada como uma condição do discurso enquanto 

articulação simbólica em geral.  Com relação às coisas, dizemos verdadeiras ou falsas as frases 

assertóricas a seu respeito, e das próprias coisas dizemo-las verdadeiras em atenção aos modos 

de interpretação que lhes propomos, que seguem implicitamente a gramática das frases 

assertóricas.  O ouro autêntico, e não só a frase que o reconhece enquanto tal, é dito verdadeiro 

no sentido de ter sido corretamente identificado e classificado na lida em curso.  Mas as coisas 

por si mesmas não são verdadeiras a despeito da significância e do sentido que lhes pretendemos 

atribuir, se o modo como estão sendo interpretadas não estiver em questão, simplesmente 

porque as coisas não querem dizer nada.  Heidegger no entanto pretende a respeito do ser-aí 

que o próprio ente, e não somente o que se diz a seu respeito, pode ser também dito verdadeiro 

enquanto uma aptidão que lhe é essencial, e isto só pode ser razoável na medida em que este 

ente em si mesmo for essencialmente empenhado na possibilidade de sustentar significância e 

sentido.   

Deste modo, a pretensão epistêmica deve ser abandonada e a ideia de desvelamento, ao 

invés de um gênero de conhecimento universal e inefável, precisa ser então questionada como 

o próprio evento discursivo em que algo vem a ser imbuído de significância para alguém que 

se interpreta a partir ou por meio deste evento, o qual deste modo instaura simultaneamente 

descoberta das coisas e descerramento compreensivo.  É mais fácil então propor que este evento 

segue uma gramática mais abrangente do que a do enunciado categórico da descoberta e que 

inclusive a fundamenta, dando-lhe contexto, ocasião e pertinência no descerramento, uma 

gramática de teor narrativo sugerido na estrutura triádica do que Heidegger chamou de 

temporalidade.  Naturalmente, uma tal estrutura deveria ser explicitada não como algo a ser 

descrito exteriormente, mas como algo que nos solicita a ser vivido.  Um esboço do que seria 

um tal esclarecimento é sugerido no capítulo 5.   
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2.  O Cogito Hermenêutico 

“A estreita relação que aparece entre perguntar e compreender é a única 
que dá à experiência hermenêutica sua verdadeira dimensão.  Aquele 
que quer compreender pode ter retrocedido desde a intenção imediata 
da coisa à intenção de sentido como tal, e considerar esta não como 
verdadeira, mas simplesmente como algo com sentido, de maneira que 
a possibilidade de verdade fique em suspenso: esse pôr-em-suspenso é 
a verdadeira essência original do questionar.  Questionar permite 
sempre ver as possibilidades que ficam em suspenso.  Por isso não é 
possível compreender a questionabilidade desligando-nos de um 
verdadeiro questionar, tal como é possível compreender uma opinião à 
margem do opinar. Compreender a questionabilidade de algo é já 
sempre questionar.”  

Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método33

 Estamos acostumados a pensar em Heidegger como um momento de ruptura em relação 

às abordagens de inspiração cartesiana.  Com efeito, questionar o ponto de partida estabelecido 

num sujeito desmundanizado que se posiciona numa atitude estritamente epistêmica perante 

representações era um passo revisor necessário para a elucidação da mundanidade como um 

caráter ontológico do ser-aí (ST, 95 e seguintes).  Contudo, em pelo menos um momento, 

Heidegger sugere que o mote cartesiano poderia ser reconfigurado e servir como âncora de uma 

investigação deste modo de ser que preservasse sua articulação estrutural como cura, do mesmo 

modo em que este termo reconfigurava a intencionalidade tradicional na aptidão afetiva e 

contextualmente empenhada na lida com o ente intramundano.  Diz Heidegger: 

Se o “cogito sum” deve servir como ponto de partida da analítica existencial do ser-aí, então é 
preciso não só invertê-lo, mas também obter-se uma nova confirmação do seu conteúdo 
ontológico-fenomenal.  A primeira asserção seria “sum” e na verdade no sentido de: eu-sou-em-
um-mundo.  Como tal ente, “eu sou” na possibilidade de ser para diversos comportamentos 
(cogitationes) enquanto modos de ser junto ao ente intramundano.  Descartes ao contrário diz:  
cogitationes são subsistentes, e com elas subsiste também um ego enquanto uma res cogitans
sem mundo (ST, 211).  

  

 Heidegger propõe duas modificações ao Cogito.  A primeira é inverter a ordem dos seus 

termos e a ordem de elucidação (ST, 46). Mas isto não seria tudo e nem o mais importante, 

Heidegger diz que é preciso também reinterpretar os termos da formulação.  “Ser” ao modo do 

ser-aí deve ter o sentido de ser previamente empenhado numa configuração concreta de mundo 

                                                 
33 Gadamer, H.-G., Verdade e Método, p. 551, (na paginação original, 381-382).  A tradução foi adaptada para 
atender aos fins da presente argumentação.   
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em que as coisas importam em alguma medida para quem é. Simultaneamente, este modo de 

“ser” não tem o sentido de uma efetividade, mas da possibilidade para diferentes 

comportamentos para com estas coisas.  Deste modo se justifica a inversão dos termos, a 

situação prévia num mundo específico, e voltada intencionalmente para coisas específicas, 

abre-se em possibilidades específicas de comportamento.  Em todo caso, este modo de ser não 

é algo a ser constatado, como no cogito cartesiano, mas interpretado em regresso.   

 Ser-no-mundo em concreto, neste caso, se especifica na responsabilidade por si mesmo, 

testemunhada em regresso a partir da disposição afetiva (ST, 135).  Possibilidade e 

comportamento, por seu lado, são as articulações modais do compreender (ST, 143-144).  O 

que está sendo sugerido é que da formulação “cogito sum”, devidamente reinterpretada, se 

descompacte a estrutura da cura, que fora elucidada como [i] anteceder a si mesmo [ii] já sendo 

num mundo [iii] junto ao ente intramundano (ST, 192), e que por sua vez dá totalidade ao 

descerramento que até então se desdobrava em compreender, disposição afetiva e fala.  O 

sentido ontológico da cura é a temporalidade, onde o anteceder a si mesmo se funda no porvir 

e o já ser em um mundo no ter-sido (ST, 327).  O “cogito sum” é um lance discursivo e, como 

qualquer outro, pode ser trazido a uma situação hermenêutica mais originária e abrangente se 

conseguirmos elucidar sua posição e visão prévias, no caso, ser-no-mundo e poder-ser.   

 Tentarei mostrar que Heidegger, de fato, empreende no primeiro capítulo de Ser e Tempo

uma argumentação que obtém resultados basilares para a Analítica Existencial a partir de uma 

formulação reflexiva no sentido de ser voltada para quem a profere e para a própria aptidão de 

a proferir.  Com base nesta argumentação Heidegger pode sustentar de modo razoavelmente 

convincente a especificidade ontológica do tema de sua investigação, justificar a denominação 

proposta e reivindicar a importância deste tema para a questão do sentido de ser.  Mais 

especificamente para o nosso problema, com base no que se poderia chamar de um Cogito 

Hermenêutico, podemos estabelecer um resultado negativo e deixar em suspenso a 

possibilidade de que o modo de ser do ente que nós mesmos somos não se deixe determinar 

como um ente subsistente [Vorhanden], ou seja, segundo uma gramática proposicional, e 

reivindique portanto um outro parâmetro de verdade.

 A peculiaridade deste cogito seria gramatical, manter-se na formulação discursiva de 

uma questão e nunca avançar para uma asserção que se pretendesse algum tipo de resposta.  

Portanto, a argumentação que se segue precisa mostrar que o “eu sou” hermenêutico, apesar da 

aparência de uma afirmação categórica, tem implicitamente o sentido de uma pergunta que pode 

ser esboçada na seguinte formulação:  Qual é o modo de ser deste ente que ora questiona o seu 
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próprio ser?  Para tanto será preciso mostrar que a aptidão discursiva para questionar manifesta 

verbalmente a sustentação pré-ontológica de sentido, a projeção modal de possibilidades do 

ente e, de modo mais abrangente, o existencial da compreensão de ser.  Todos estes resultados 

deverão ser reivindicados a partir desta situação concreta de questionamento, que pode a cada 

vez ser considerada explicitamente por expressões ocasionais, a fim de favorecer um acesso à 

situação hermenêutica sem desvios teóricos e generalistas.  No capítulo seguinte, deverá ser 

esclarecida que a semântica das asserções da analítica existencial, e portanto, do “eu sou” do 

cogito hermenêutico, é peculiar e qualificada como indício formal [formale Anzeige], segundo 

a qual estas asserções são modalizadas na possibilidade concreta que a situação hermenêutica 

descerra aos interlocutores.    

 É decisivamente importante estabelecer de início que a Analítica Existencial não é uma 

antropologia filosófica e que seu tema, estritamente traçado a partir da questão de ser, não é 

primordialmente o ente homo sapiens mas o ente cujo modo de ser está imbricado com esta 

questão.  A peculiaridade ontológica do ente que nós mesmos somos decorre da dificuldade 

peculiar que se impõe no questionamento do ser, e que Heidegger reteve na noção de diferença 

ontológica. 

2.1 Diferença ontológica 

 A tese de que o ser não é um ente é recorrente e fundamental em todo pensamento de 

Heidegger, mas não surge sempre com o mesmo caráter e sob a mesma justificativa.  Em geral, 

é conduzida como um postulado metodológico, que permitiria manter o questionamento 

ontológico focado no seu tema, sem dispersar-se em ontologias regionais acerca de um tipo ou 

outro de ente34.  Há pelo menos dois caminhos que seriam já descartados, uma vez adotada esta 

tese, e que compartilham a mesma expectativa de que a investigação ontológica pode ser 

conduzida segundo proposições assertóricas: [i] tomar o ser como uma propriedade entre outras 

do ent����������
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outros.  No entanto, nunca é de todo claro por que a tese deve ser adotada e todas estas hipóteses, 

que foram exploradas com desenvoltura ao longo da tradição filosófica, deveriam ser 

descartadas de antemão.   

 É tentador propor que a diferença ontológica apenas articula a compreensão de ser em 

                                                 
34 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 31 (GA 24, p. 22-23). 
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que nos orientamos previamente e que posiciona possibilidade e efetividade do ente como polos 

contrapostos.  Porém se a tendência a tomar o ser por ente não for afastada de modo 

convincente, não se pode contornar tão facilmente o movimento que reduz possibilidades a 

contingências reais ou predicados potenciais, ou que só tem por consequentes possibilidades 

que admitam tal redução.   Também menciona-se que a diferença ontológica não é estabelecida 

e traçada por uma diligência de nossa parte, mas que ela nos antecede enquanto algo em que 

somos previamente situados e a partir da qual sustentamos qualquer compreensão de ser35.  Isto 

sugere que só muito tardiamente ela é um postulado metodológico e que primordialmente trata-

se do próprio advento do ente sob o pano de fundo do ser e simultâneo retraimento do ser, o 

que explicaria a tendência a tomá-lo por ente.  De qualquer forma, tal evento não depende 

primordialmente de uma decisão do filósofo.  De fato, Heidegger antecipa esta sugestão ao 

conceder que a distinção não pode ser elucidada sem tomar-se em conta o que ele entende por 

temporalidade: 

Vê-se facilmente que a diferença ontológica só pode ser clarificada e só pode ser levada a termo 
inequivocamente para a investigação ontológica se o sentido de ser em geral for trazido à luz 
expressamente, isto é, somente se for mostrado como é que a temporalidade possibilita a 
diferencialidade entre ser e ente.36

 Invocando a temporalidade, Heidegger mostra que na questão da diferença ontológica 

pretende pensar ao mesmo tempo as questões do método da ontologia e do caráter histórico do 

ser, o que poderia então ser explicado ao se propor que o método de explicitação resgata o 

evento de instauração pré-ontológica e este, por sua vez, dá a possibilidade do método.  

Infelizmente, a noção de temporalidade de Heidegger é muito peculiar e bastante complexa, e 

só com muito esforço de compreensão ela serve às suas pretensões de superação do tradicional 

dilema entre determinismo e voluntarismo. De qualquer forma, se uma elucidação plena da 

diferença ontológica é impossível numa consideração preliminar, é importante ao menos 

esclarecer que aspecto ou implicação desta tese pode ser estabelecido, e se tal implicação vai 

de algum modo justificar a escolha de um tipo de abordagem em detrimento de outra para o 

tema da ontologia. 

 Quando a diferença ontológica é enunciada, não se considera em geral o que se quer 

dizer por “ente”, em especial não se leva em conta que Heidegger é um dos poucos filósofos a 

                                                 
35 Gadamer, H.-G., Hermenêutica em Retrospectiva, p. 92. 
36 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 31 (GA 24, p. 23). 
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propor que além de objetos há entes que não são determináveis mediante enunciados 

predicativos, quer dizer, que não são entes subsistentes no sentido de Vorhanden.  Isto sugeriria 

um refinamento da diferença ontológica que nem sempre é enfatizado no debate da ontologia 

fundamental de Heidegger, que embora ser e ser-aí guardem uma reciprocidade não de todo 

clara, eles não são idênticos.  Por outro lado, neste ponto inicial da investigação, Heidegger está 

discutindo ainda com uma tradição que ignora esta sutileza e que não só entende que o ser é um 

ente mas também que o ente é sempre um ente subsistente, no sentido de ser determinado 

mediante sentenças que atribuem predicados.  Mesmo o sujeito, que orienta as abordagens 

cartesianas e transcendentais, é pensado como um sujeito a que se atribui ideias, estados 

mentais, estados internos, representações etc.   

 Há portanto, um sentido lato da diferença ontológica, que deve manter contrapostos ser 

e qualquer ente, inclusive este ente que tem o modo peculiar de ser do ser-aí, o qual consiste 

em sustentar uma compreensão de ser.  Esta configuração mais abrangente da distinção é 

razoavelmente difícil de ser estabelecida, dada a reconhecida reciprocidade entre os eventos em 

que dá-se ser e em que o ser-aí existe (ST, 212).  Ela exige, pelo menos, o esclarecimento da 

temporalidade como horizonte da cura, de modo a que o ser-aí se compreenda empenhado em 

possibilidades abertas no porvir [Zukunft], mas estas sejam a cada vez vinculadas e instanciadas 

no ter-sido [Gewesenheit] que as solicita ou inspira, especificando e antecedendo seu âmbito de 

decisividade [Entschlossenheit] (ST, 325-326).   

 Mas há uma versão preliminar e específica da diferença ontológica que pode ser 

estabelecida em termos mais simples e justificada com argumentos mais acessíveis.  Ser não é 

um ente e, em especial, não é um ente subsistente, o que implica que o sentido de ser não 

comporta um tratamento proposicional.  Noutros termos, ao contrário das coisas, cuja quididade 

é apurada mediante asserções predicativas, ser não é um tema cuja elucidação possa ser 

conduzida sem problemas por este tipo de formulação discursiva.  É esta diferença ontológica 

específica, que podemos chamar de real, que Heidegger procura estabelecer na introdução de 

Ser e Tempo.  E ele pode fazê-lo sem recorrer a presunções ulteriores ainda por se apurar no 

curso da sua investigação, com base em uma série de dificuldades que resultam da forma lógica 

e do uso ordinário de enunciados predicativos uma vez que se pretenda empregá-los para 

explicitar o que entendemos por “ser”.   

 Especificar a diferença ontológica nestes termos é importante para se justificar as opções 

metodológicas de Ser e Tempo, em especial, a incursão numa analítica existencial, a abordagem 

hermenêutica e a suspensão da tendência a se tomar o tema como um ente subsistente a ser 
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determinado por enunciados predicativos.  Quando Heidegger discute os três preconceitos que 

recomendaram na tradição o esquecimento ou banalização da questão de ser, ele está também 

questionando sua premissa comum, a presunção de que esta questão foi satisfatoriamente 

exaurida a luz da aptidão ordinária para asserir enunciados.  A tradição diz que o ser é a noção 

mais universal, que não comporta nem precisa de definição, uma vez que é compreensível por 

si mesma.  Heidegger não só contesta estes preconceitos, mas os reverte para mostrar que a 

questão do ser resiste a ser articulada nos termos da proposição, uma vez que se considere três 

elementos formais desta competência discursiva:  ser não é um gênero a figurar na posição de 

predicado, ser não é definível de modo a ocupar a posição de sujeito de atribuições, e ser não é 

acessível mediante uma evidência ordinária. 

 Ser não é um gênero (ST, 3).  Heidegger remete aqui a um argumento de autoridade 

razoavelmente convincente formulado por Aristóteles: “Não é possível que ser e um sejam 
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um gênero ser predicado de suas próprias diferenças.” (Metafísica, 998b 21-24).  O trecho é 

denso e comporta interpretações sutilmente diversas.  Adotarei a mais simples.  O argumento é 

por redução ao absurdo.  Todo o gênero tem uma diferença específica em relação a qual ele 

pode ser delimitado como o gênero que ele é, uma diferença pensada como fora dele portanto.  

Se o ser é um gênero, ele tem uma diferença específica que determina o não-ser.  No entanto, a 

respeito desta diferença é preciso dizer que ela de algum modo é, assim como de suas instâncias.  

Contradição.  Logo, temos motivos fortes para recusar que o ser seja um gênero37.   

 Esta formulação tem afinidades com a alegação de Kant de que a existência no sentido 

de atualidade ou efetividade não é um predicado real, e quem for simpático à sua refutação do 

argumento ontológico, não vai ter problemas em conceder este ponto (Crítica da Razão Pura,

B 626 e seguintes).  Não por acaso, Heidegger explora e desenvolve esta formulação de Kant 

como uma versão da diferença ontológica38. 

 Ser não é definível (ST, 4).  Aqui Heidegger alega inicialmente a alardeada 

universalidade suprema da noção de “ser”.  Mas como esta pretensa universalidade não é de 

modo algum clara, cita um argumento de Pascal que é bem mais específico e econômico, porque 

se atém ao próprio procedimento proposicional de formulação de definições e aponta uma 

circularidade viciosa quando se tenta aplicá-lo ao ser.  Toda definição contém a expressão “é”, 

ainda que implicitamente, e portanto parece presumir ser.  Uma definição de ser não conseguiria 

                                                 
37 Segue leitura semelhante Paul Studtman, Aristotle Categories, 2.1. 
38 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 86 (GA 24, p. 77). 
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eliminar da definição o próprio termo que está por se definir.   

 Isto implica que “ser” não entra sem problemas na posição de sujeito de uma enunciação 

categórica predicativa.  Com isso Heidegger recusa à noção de ser qualquer inserção na ordem 

de gêneros e espécies, e pode já concluir o aspecto mais específico da diferença ontológica:  ser 

não é um ente, no caso, um ente subsistente a ser determinado mediante asserções predicativas. 

 Uma anotação posterior de Heidegger alerta, no entanto, que “nada pode ser decidido 

sobre o Seer [Seyn] com auxílio desta conceituação”.  Dreyfus sugere aqui um alerta para se 

resistir à tentação de tomar o ser como um evento ou um processo39, uma vez que já não se pode 

tomá-lo com uma substância ou um objeto ordinário.  Aqui insinua-se um quietismo que deveria 

prevenir qualquer tipo de pretensão assertórica a respeito do ser, mesmo que não 

especificamente predicativa, e em relação ao qual é duvidoso que o próprio Heidegger 

conseguiu manter-se assíduo.    O motivo ficará mais claro quando mais adiante se explicar que 

qualquer proposição assertórica sustenta uma pretensão de verificabilidade que supõe um 

estado de coisas pensado como temporalmente presente, o que por sua vez remete a questão do 

sentido de ser à estrutura da temporalidade, que não pode ela própria ser pensada como 

verificável e, portanto, presente, uma vez que é condição de sentido para estas noções (ver a 

seguir, 2.3).   

 Ser não comporta apresentação ordinária (ST, 4).  A obtenção deste corolário é mais 

sutil, embora ele esteja implicado nos anteriores.  Aqui segue-se de perto o preconceito da 

tradição, que diz que “ser” é um conceito que pode ser entendido por si mesmo 

[selbstverständliche], quer dizer, óbvio e natural, evidente em si mesmo, autoexplicativo.  

Heidegger então amplia seu horizonte de consideração para além da intencionalidade 

proposicional até então considerada, do conhecimento e do enunciado categórico, e lembra que 

o ser é presumido e compreendido com satisfatória competência mesmo nos comportamentos 

não explicitamente temáticos, a saber, em cada comportamento dirigido ao ente, ainda no 

sentido estrito de coisa subsistente ou de manual da lida, e em cada comportamento de si a si 

mesmo.  Isto no entanto mostra apenas que nos orientamos constante e cotidianamente numa 

compreensão vaga e mediana de ser que não sabemos com clareza explicitar nem justificar e 

que não foi ainda apreciada em todas as suas implicações e fundamentos.     

 Quando dizemos que “ser” é uma noção autoexplicativa e evidente por si mesma, o que 

queremos dizer é que aquilo que esta expressão significa não precisa ser exibido ou provado 

                                                 
39 Dreyfus, H. L., Being-in-the-world, p. 11. 
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diretamente, uma vez que já é algo de presumido em qualquer exibição ou prova.  Esta 

presunção, no entanto, importa na verdade numa impossibilidade de proceder-se à uma tal 

demonstração, o que por seu lado não surpreende à luz das duas dificuldades mencionadas 

anteriormente.  Se o ser pudesse ser mostrado em si mesmo, seria um ente subsistente e 

enunciados a seu respeito poderiam ser verificados, definições sugeridas, um gênero poderia 

então ser demarcado etc.   Ao mencionar Kant e apontar um enigma que reside a priori na 

intencionalidade, Heidegger dá à questão do ser a dificuldade metodológica dos juízos 

sintéticos a priori, presunções ontológicas que escapam tanto à tautologia lógica quanto à 

verdade contingente verificável. 

 Os três resultados obtidos, considerados com honestidade, deixam a investigação a que 

Heidegger se propõe entregue a uma inusitada perplexidade.  Ao que parece, ela deve abandonar 

a expectativa de avançar em asserções e resultados concretos e vê-se reduzida a mera 

formulação verbal da questão acerca do ser.  A obstrução em relação a qualquer abordagem 

assertórica parece esvaziar mesmo a mera expectativa de se sustentar de modo consequente esta 

questão, uma vez que, ordinariamente, perguntas são orientadas para a obtenção de asserções 

que sirvam de resposta.  Além disso, perguntas seguem a forma lógica das asserções que lhes 

servem de resposta, e cuja aplicabilidade ao ser restou de todo problemática.  Heidegger tem 

bons motivos para duvidar que esteja mesmo colocando uma pergunta que faça de algum modo 

sentido.  O passo que resta natural portanto é voltar-se a esta questão, articular em detalhes cada 

um dos seus elementos e explicitar aquilo do que ela se trata. 

 Neste momento, o que Heidegger tem sobre a mesa, a rigor, são dois elementos:  a 

questão do ser e a compreensão vaga e mediana que temos a respeito do tema desta questão. 

Esta compreensão não apresenta, como faria com um ente qualquer, aquilo que significa a 

expressão “ser”, mas presume no entanto que algum sentido, ainda que mal explicado, está 

envolvido neste tema e nesta questão.  Um tanto naturalmente mas não livre de perigos e 

confusões, Heidegger por vezes formula seu questionamento como a questão do sentido do ser, 

ou mesmo do sentido da expressão “ser”, e não é sempre claro se ainda estamos tratando da 

mesma questão sob formulações sinônimas, de diferentes aspectos de uma mesma questão ou 

mesmo de questões diversas, sobretudo porque sentido é um tema que tem em Heidegger um 

tratamento específico e muito peculiar.  Esta oscilação alimenta justas desconfianças que 

merecem alguma satisfação, antes que tentemos tirar da questão de ser os resultados que 

Heidegger pretende. 
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2.2 Ser, sentido de ser e sentido de “ser” 

 É Tugendhat quem assume o tom mais crítico neste problema e procura eliminar tudo 

que considera equívoco ao se falar num sentido de ser diverso do que seria o sentido da 

expressão “ser”40.  Ao insistir nesta maneira de falar, Heidegger mantém-se na convicção de 

que meras análises conceituais não dão o acesso apropriado aos temas da filosofia, e que 

portanto, a questão do ser não é meramente a questão do sentido da expressão “ser” mas trata 

do sentido do ser ele mesmo.  Esta abordagem, no entanto, envolve por sua vez uma 

ambiguidade da linguagem natural na própria expressão “sentido” [Sinn].  Ora ela é empregada 

para falar da compreensão de uma expressão linguística, ora para se falar na compreensão de 

uma ação, de algo produzido por uma ação, uma obra, ou por fim de uma pessoa com relação a 

suas ações.  Neste segundo caso, este modo de falar pergunta pelo que alguém pretende ao 

implementar certa ação.   

 Tugendhat admite que o sentido de uma expressão linguística em última análise é uma 

especificação do sentido de uma ação, uma pergunta sobre o que alguém pretende ao proferir a 

expressão.  No entanto, insiste numa prioridade metodológica do sentido linguístico.  Neste 

caso em que a expressão está por outra coisa que tem por si mesma também um sentido, por 

exemplo, uma ação tal como escalar montanhas, surge a uma sequência progressiva de questões: 

[i] Qual o sentido de “escalar montanhas”, que sentido tem esta expressão? [ii] Qual o sentido 

de escalar montanhas, o que alguém espera obter ao fazer isso? Disso Tugendhat conclui que 

as duas questões são bastante distintas e que a segunda pressupõe que a primeira foi respondida.   

 Ora, dado o que Tugendhat presume, só há um sentido da palavra “ser” que admitiria 

um questionamento segmentado como este, a saber, o ser humano, quer dizer, ser no sentido da 

existência humana.  A vida de uma pessoa, tomada como a conexão mais abrangente de suas 

ações, comporta uma questão como [ii], por exemplo, se a vida tem algum propósito ou mais 

especificamente a que propósito alguém pretende dirigir sua própria vida.  Só neste sentido a 

questão do sentido de ser, e não somente da expressão “ser”, seria inteligível, e mesmo assim, 

ela seria subordinada à questão acerca do sentido da expressão “ser”, tanto mais porque diz 

respeito a um sentido específico entre outros da expressão.   

 Colocada sem ambiguidades, a questão que Heidegger propõe deveria portanto ser 

primordialmente compreendida como a questão acerca do sentido da expressão “ser”.  Mesmo 

                                                 
40 Tugendhat, E., Selbstbewußtsein und Selbsbestimmung, p. 168 e seguintes. 
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assim, Tugendhat acha duvidoso que se possa abordar um sentido unitário para esta palavra41 e 

conclui que Heidegger se orienta de início e implicitamente pelo sentido do ser veritativo, o ser 

verdadeiro que se contrapõe ao falso e que pode ser asserido mediante sentenças decidíveis42. 

Dois sinais recomendariam esta impressão.  O primeiro é a opção metodológica de elucidar 

“ser” a partir da compreensão ordinária de “ser”.  Como a palavra só ocorre em sentenças, o 

que está em questão é primordialmente a compreensão deste tipo de elocução.  O segundo 

indício é que Heidegger estabelece que uma compreensão de ser está sempre em conexão com 

uma compreensão do não-ser, e quer portanto elucidar “é” em relação com a palavra “não”.  A 

bivalência entre afirmação e negação subjaz à compreensão de qualquer sentença, mesmo as 

que não contém uma ocorrência explícita da expressão “ser”43.   

  Tugendhat pode discordar de várias extravagâncias de Heidegger e tem razão em fazê-

lo algumas vezes.  Mas cabe aqui perguntar se podemos decidir tão rapidamente este problema 

específico sem considerar que Heidegger tem considerações acerca do próprio tema do sentido 

que são bastante peculiares e complexas, com implicações que suplantam em muito as 

meramente linguísticas ou finalísticas.  Além do uso não problematizado da expressão na 

introdução de Ser e Tempo, Heidegger volta ao tema incisivamente em dois momentos 

diferentes, § 32 e § 65, na segunda vez trazendo formulações que acrescem em conclusões em 

relação à primeira.  Além disso, considerando estes três momentos, o tema recebe ainda, de 

outros resultados da analítica existencial, repercussões não triviais.  Isto sugere que, para 

Heidegger, sentido não era uma noção linguística ou pragmática pacificada e disponível na 

forma em que era entregue por outras disciplinas, mas era ele mesmo um problema filosófico 

tão complexo quanto a questão do ser.  Em verdade, um dos pontos da analítica existencial é 

justamente mostrar que a própria noção de sentido é essencialmente conectada à questão de ser.   

 Na epigrafe de Ser e Tempo, Heidegger apresenta suas pretensões partindo da 

dificuldade apontada por Platão em definir a palavra “ente” (ST, 1).  É esta dificuldade que 

justifica recolocar em questão o sentido de ser.  O que fica então sugerido é que o sentido de 

ser não é primordialmente o que entenderíamos pela palavra “ser” [Sein], mas o que deveríamos 

entender quando usamos a palavra “ente” [seiend].  Tugendhat as toma por sinônimas nesta 

passagem, mas a segunda, conjugação verbal da primeira no particípio presente, tem um sentido 

de objetivação, consolidação, presentificação, substantivação.  Isso quer dizer que a aporia a 

                                                 
41 Tugendhat, E., A questão do ser e seu fundamento linguístico. 
42 Idem, Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, p. 73 e seguintes, e p. 105, nota.   
43 Idem, Selbstbewußtsein und Selbsbestimmung, p. 169-170. 
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respeito do ser, o sentido que está em questão, não vem num primeiro momento numa 

tematização específica do ser enquanto tal ou considerado em si mesmo, mas já está dada na 

tematização de algo em relação ao qual o modo de ser respectivo é questionado.  O que está em 

questão para Heidegger, antes da palavra “ser” enquanto objeto de uma análise conceitual 

explícita, é o próprio comportamento intencional que sustenta a suposição de algo disposto à 

consideração e que pode inclusive nem ser fazer expressar por esta palavra, o que é o mais 

natural inclusive.  O sentido de ser não é o sentido da palavra “ser”, mas, ao contrário, o 

contexto prévio em que a palavra “ser” pode vir a ter um sentido e um significado, as condições 

em que algo pode ser tomado por ente.   

 Isto sugere que o que Heidegger chama aqui “sentido” é mais do que uma propriedade 

de expressões linguísticas, mas um aspecto do comportamento intencional em que alguém se 

vê voltado para algo que é compreendido em alguma medida, um comportamento que pode 

nem sempre se fazer desempenhar no proferimento efetivo de expressões linguísticas.  É o que 

se confirma quando, no decorrer da introdução, sustenta que dispomos de um sentido do ser 

mesmo numa compreensão vaga que nos permite ao menos em princípio sustentar a própria 

questão do ser (ST, 5).  Dispor de um sentido prévio acerca daquilo que se questiona e sustentar 

este mesmo questionamento afim de explicitar o sentido prévio inicial mostram-se 

comportamentos intimamente implicados:  mesmo uma compreensão vaga e mediana de ser, 

em que o sentido de ser se encontra “envolto em obscuridade” (ST, 4), permite que de si mesma 

“brote a questão explícita do sentido de ser”, um comportamento que “alcança sua meta”, 

“aquilo que se esperar obter ao questionar” [Erfragtes] (ST, 5), no próprio sentido de ser (ST, 

6), ou mais exatamente, “ao compreender e apreender conceitualmente” (ST, 7) este sentido 

que inicialmente era vago e indeterminado.  Por isso, a indefinibilidade do ser não dispensa mas 

exige que se questione por seu sentido, pois o que se esperaria é que este sentido estivesse 

explicitado e articulado numa definição (ST, 4), quando só então, e muito tardiamente em 

relação a todo este processo de sucessivas retomadas, o sentido de ser poderia ser também 

pensado como o sentido de uma expressão linguística como “ser”. 

 O modo como Heidegger usa esta noção mostra que ele antecipa sua própria doutrina, 

exposta mais adiante, de que sentido é um aspecto ontológico do ser-aí enquanto ente capaz de 

tomar algo como objeto de consideração, e não uma propriedade inteligível das expressões 

linguísticas ou mesmo das coisas (ST, 151).  Aqui Tugendhat alegaria que este aspecto foi 

devidamente considerado quando observou que pode se falar no sentido de uma ação para se 

referir à sua finalidade, e no sentido da vida para se considerar o propósito da vida de alguém, 
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tomada esta como uma conexão a mais abrangente de suas ações.  Mas o que Heidegger tem 

em mente ao falar em Dasein no sentido da vida de alguém, e ao falar em compreender e em 

sentido, se mostra algo mais abrangente e anterior, a partir do qual propósitos podem ser 

propostos como relevantes em alguma medida, e não pode ser obtido num aglomerado 

teleológico, numa postulação de finalidade última.  Tugendhat, talvez orientando-se para a 

forma de vida do homem sensato da ética aristotélica, decide muito rápido que a vida de alguém 

se faça sempre compreender como um meio complexo para alguma finalidade última.  Ações e 

seus respectivos propósitos, enquanto remissões referenciais [Verweisungsbezügen] sustentadas 

na curadoria imediata, podem ser sustentadas como relações reais e genéricas articuladas como 

meios e fins, mas não teriam propriamente sentido, como Heidegger entende esta expressão, 

enquanto não fossem consideradas como possibilidades em aberto numa compreensão concreta, 

quer dizer, instanciada na vida de alguém, e que não toma a si própria como algo que atende a 

um propósito universal, mas que se reivindica a partir de motivações singulares, ainda que 

contingentes, o que fica claro na situação limite e no que se reconhece como “presença de 

espírito”.  Quem arrisca e sacrifica a própria existência por uma ideia passional e da qual caberia 

ainda perguntar a utilidade em geral, tal como a paixão romântica, o amor à pátria ou o 

entusiasmo da revolução, não entende estes temas como fins intrínsecos a que servem de meio 

tudo que fez ao longo da vida, pois não os teve em mente em tudo que fez e nem os estabeleceu 

premeditadamente como meta a derrogar todas as outras.  Nestas circunstâncias, estes temas 

são pensados como motivações que arrebatam alguém por inteiro no instante do ato extremo ou 

do gesto final.  Esta integralidade e totalidade não é um somatório de ações e não se deixa 

interpretar como uma conexão finalística sumo-abrangente, mas é pensada como vivida de 

imediato e no instante, que pode ser momentâneo e fugaz, inclusive.  Dificilmente esta relação 

entre meios e fins também explica uma adesão natural a certos tipos de comportamento que 

justamente resistem a serem tomados em termos teleológicos, como alguém que dança sem se 

indagar a que serve tal comportamento e sem tão pouco pretender que todas as suas ações só se 

justificam se tomarem o dançar como fim universal.  Nestas ocasiões as pessoas estão prontas 

a admitir que viveram uma experiência “plena de sentido”, mas num nível de extrema 

singularidade, que justamente por isto resiste a ser trazido a inferências finalísticas 

normalizáveis.  Isto indica que Heidegger ainda discute “sentido” em termos manejáveis na 

linguagem natural e que não se esgotam nas alternativas linguísticas ou finalísticas que 

Tugendhat quer impor.   

 Alguém que compreende considera algo em suas possibilidades.  Estas são articuladas 
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numa totalidade de remissões [Bezüge] dotadas de significância [Beteudsamkeit], e na qual este 

alguém que compreende se orienta, a partir do que considera algo como relevante, importuno, 

banal etc.  A funcionalidade de objetos e ações, bem como o significado [Bedeutungen] de sinais 

e expressões linguísticas, são postos em ignição nestas remissões.  Quando algo é trazido a esta 

articulação contextual de significância numa lida bem sucedida, quando se deixa interpretar nos 

termos propostos, dizemos que este algo “tem sentido” ou “faz sentido”, e com isso, alega 

Heidegger, queremos dizer que este algo pode ser compreendido e que o sentido é o que sustenta 

esta compreensibilidade.  Enquanto arcabouço de uma interpretação proposta por alguém que 

compreende, o sentido é configurado na situação hermenêutica prévia e singular, a partir da 

qual este alguém empreende seu esforço de compreensão (ST, 150):  uma posição prévia numa 

conjuntura já compreendida e partir da qual algo é apreciado em sua significância (premência, 

relevância etc.), uma consideração prévia das possibilidades abertas a partir desta conjuntura 

para o que se vai interpretar, e um acervo conceitual prévio no qual a interpretação pode ser 

explicitada.  Sentido não se reduz a significados ou propósitos genéricos porque é sempre 

instanciado como perspectiva [Woraufhin], uma configuração concreta de interpretação que a 

cada vez se determina numa posição, numa visão e numa conceptibilidade específicas (ST, 151).   

 Esta abordagem hermenêutica do sentido explica a afinidade com a aptidão para 

formular e sustentar questões, que Heidegger parece presumir na introdução de Ser e Tempo.  

Um dos aspectos da circularidade hermenêutica é que o sentido é algo que está no início e no 

fim de qualquer questionamento.  Cada situação hermenêutica prévia dispõe de uma 

configuração de sentido em que algo pode ser interpretado como algo, e que está mais ou menos 

expressa.  Desta configuração de sentido perguntas podem ser formuladas com maior ou menor 

sistematicidade e diligência.  Ao formular perguntas e confrontá-las com aquilo de que se 

pergunta a interpretação proposta se aprimora mediante acréscimo de elementos e eventual 

revisão de suposições iniciais.  Aquilo de que se pergunta é pensado como algo que pode resistir 

à interpretação proposta, cuja contingência justifica a colocação reiterada do questionamento. 

Os resultados advindos do comportamento questionador, as respostas, são ordinariamente 

enunciados que explicitam e retém a interpretação em conceitos, espera-se, melhor articulados 

ou mais informativos do que aqueles de que se partiu, e que se juntam ao acervo conceitual de 

quem compreende para novas configurações de sentido e novos questionamentos subsequentes.  

E somente na explicitação conceitual resultante do questionamento e na conceptibilidade prévia 

para questionamentos subsequentes é que o sentido é também sentido das expressões 

linguísticas empregadas, que só são pensadas como “tendo sentido” no contexto deste 
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comportamento complexo e reiterado.   

 Peculiar e extravagante que seja a noção de sentido presumida em Ser e Tempo, podemos 

dela tirar consequências semânticas não triviais.  Para Heidegger, o que tem primordialmente 

sentido não são as palavras, mas nós mesmos enquanto nos encontramos numa posição 

hermenêutica concreta e sustentamos uma interpretação específica, enquanto somos capazes de 

questionar algo como algo.  Secundariamente, não só palavras mas também as coisas e qualquer 

ente tem sentido, na medida em que podem ser trazidos a uma interpretação bem sucedida num 

nexo de remissões dotado de significância.  Questionamentos e definições explicitam este 

sentido secundário e contingente atribuído às coisas, o modo específico em que cada uma destas 

coisas se deixa compreender na medida em que, em princípio, poderia não fazê-lo.  No entanto, 

o sentido de uma coisa não é o sentido da palavra que a designa, pois o nexo de remissões 

articulado em torno de uma palavra é diferente do nexo de remissões articulado em torno de 

uma coisa.  O martelo remete ao prego e outras ferramentas, a palavra “martelo” remete ao 

martelo e a outras palavras.  A definição da palavra explicita o sentido daquilo que a palavra 

significa, mas não é o próprio sentido do que é designado, que lhe antecede e lhe sucede, mas 

o significado [Bedeutung] da palavra, a remissão linguística que a palavra comporta 

(naturalmente, não é tão pouco o sentido da palavra, cuja explicitação, meta da tematização da 

palavra em si, e não daquilo que a palavra significa, resultaria em implicações mais complexas 

e específicas, como ser uma palavra de certa língua, classe gramatical, origem histórica, ter 

certo radical etimológico etc.). 

 Daí se vê que a questão do sentido de ser e a questão do sentido de “ser” não são a 

mesma questão.  Só para começar, ser não é um ente, mas “ser” é, a saber, uma palavra.  Se 

Heidegger eventualmente se permite cambiar entre estas expressões é em parte por uma 

imprecisão da fala natural, em parte porque os dois temas estão relacionados e mantém 

implicações recíprocas.  Por exemplo, uma vez que o ser não é um ente subsistente, a palavra 

“ser” é formalmente indefinível e não entra numa ordem sistemática de gêneros e espécies nem 

designa algo passível de exibição, como visto anteriormente.   

 Como Tugendhat passa por cima destas sutilezas, toma “sentido” como aquilo que 

Heidegger chama “significado” [Bedeutung], e conclui que Ser e Tempo trata da questão do 

significado de “ser”, e não está de todo errado neste caso, mas apenas pegando a questão um 

tanto tarde.  Se o ser fosse um ente subsistente, ao contrário do que as dificuldades acima 

mencionadas mostraram, o seu sentido poderia ser explicitado no significado da palavra “ser”.  

Mas esta é justamente a dificuldade, o significado desta palavra não se deixa prover e explicitar 
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pelos procedimentos tradicionais.  Daí que a questão do sentido de ser se recoloca numa 

dimensão anterior, qual seja, como o sentido de ser pode ser retido e articulado no significado 

de “ser”, o que por seu lado pede uma abordagem não convencional.  A questão do sentido de 

ser e a questão do significado de “ser” não são, de fato, duas questões diferentes, mas a segunda 

é um desdobramento já ulterior e, por vezes, superficial da primeira.   

 Resta considerar qual pertinência ainda resta para a questão do ser tout court.  A 

conclusão aparente é que quando falamos na questão de ser estamos apenas fazendo uma elipse 

da questão propriamente dita, que seria a questão do sentido de ser, uma vez que toda questão, 

enquanto procedimento, é em torno do sentido daquilo por que se questiona. 

 Na experiência ordinária e na prática científica, quando tratamos de entes subsistentes, 

há ainda uma pertinência metodológica em se colocar o sentido de um objeto em questão num 

modo qualificado em relação ao que seria apenas questionar o objeto em si mesmo.  A razão é 

que, por ser um ente subsistente, este objeto é pensado como algo que é por princípio sem 

sentido [unsinnig], algo que em si mesmo é estranho ao arcabouço de sentido proposto na 

interpretação e que pode, inclusive, resistir a este sentido como contrassenso [widersinnig] (ST, 

152).  Esta recalcitrância de princípio, quando efetivada numa crise sistêmica da abordagem, o 

que na prática importa em algum contingente de resultados insatisfatórios que é considerado 

intolerável, orienta a eventual revisão de parâmetros de sentido nos seus fundamentos, os 

paradigmas, num processo cuja ocorrência na prática científica ganhou sua melhor expressão 

no estudo célebre de Thomas Kuhn44.  Daí se origina um questionamento de segunda ordem 

acerca do sentido, voltado não diretamente para o objeto mas especificamente para o acervo 

conceitual em que o sentido deste objeto está disponível, afim de rever este acervo em sua 

totalidade e em seus fundamentos.  Por outro lado, mesmo nesta abordagem de segunda ordem 

o objeto não é de todo ignorado, mas é presumido em seu ser numa compreensão vaga e 

problemática como aquilo acerca do que ainda se questiona, compreensão esta que conta com 

algum dado epistêmico, por mais precário ou insuficiente que seja, por exemplo, os resultados 

insatisfatórios de uma crise sistêmica.  Não são duas questões diferentes, mas um aspecto 

ordinário e outro fundamental da mesma questão.   

 Mas o ser, como visto, não comporta um questionamento ordinário, um questionamento 

do ser tout court, pois não está disponível como algo exibível em si mesmo para confirmar ou 

recusar o sentido proposto, e esta dificuldade por si só já insinua que a questão de ser é uma 

                                                 
44 Kuhn, T. S., A Estrutura das Revoluções Científicas, p. 24-25. 
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questão acerca do sentido de ser nesta abordagem de nível extraordinário, em que a 

interpretação não conta com um objeto exterior que sirva de “pedra de toque”.  Aparentemente, 

a segmentação metodológica entre a questão de ser e a questão fundamental do sentido de ser 

é irrelevante.  Lembremos ainda que o sentido de ser é o sentido em que os entes são 

interpretados como o que são, e não o sentido em que o ser seria considerado em apartado.  Ser, 

de que se questiona aqui o sentido, é sempre o ser de um ente, seu sentido portanto é sempre 

transitivo, a saber, o sentido do ser de um ente. A questão do sentido de ser seria a questão da 

perspectiva hermenêutica em que os entes são compreendidos como entes, e não propriamente 

uma questão sobre o ser.  

 Isto funcionaria, se não fosse um último elemento da doutrina do sentido de Heidegger 

que tem implicações confusas e vertiginosas, e que estive adiando a menção pelo bem da 

exposição.  Sentido de um modo ou de outro tem sempre implicação ontológica, e portanto, 

presume ser: “Rigorosamente, porém, o que é compreendido não é o sentido, mas o ente e o 

ser.” (ST, 151).  Sempre que o ente se faz inteligível numa interpretação, é a partir da 

possibilidade aberta numa compreensão prévia de ser que o sentido sustenta: 

Sentido significa a perspectiva do projeto primário, a partir do qual algo pode ser concebido em 
sua possibilidade como aquilo que ele é. (…) Dizer que o ente 'tem sentido' significa que ele se 
tornou acessível em seu ser, ser este que, projetado em sua perspectiva, é o que 'propriamente' 
'tem sentido'. O ente só 'tem' sentido porque, enquanto aberto previamente em seu ser, torna-se 
compreensível no projeto de ser, isto é, a partir da perspectiva deste projeto.  É o projeto primário 
da compreensão de ser que “dá” o sentido.  A questão do sentido de ser de um ente tem seu tema 
na perspectiva da compreensão de ser que fundamenta todo ser de ente. (ST, 324).

 Enquanto perspectiva de uma interpretação de algo como algo, sentido é também 

perspectiva de uma compreensão de ser que dá contexto a qualquer interpretação.  Deste modo, 

todo sentido seria, em última análise, sentido de ser.  Logo, o sentido de ser é o sentido 

propriamente dito, e perguntar por sentido já presume em alguma medida ser.  A questão do 

sentido de ser, em sendo uma questão acerca do sentido enquanto tal, é uma questão acerca da 

perspectiva em que se compreende ser, e presume outra questão a respeito do que é isto que 

supostamente orienta todo sentido e toda compreensão. 

 Um outro modo de mostrar esta dificuldade é o seguinte.  Dizer que o ser é sempre o ser 

que se compreende dentro dos nossos parâmetros de sentido, e que elucidar ser é tão somente 
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elucidar estes parâmetros, é decidir muito rápido por uma abordagem idealista do ser45.  

Heidegger pode, de fato, concluir nesta direção, como alguns interpretam Ser e Tempo, ou rever 

esta posição, como alguns interpretam sua produção filosófica tardia.  Entretanto, neste 

momento a questão do ser se encontra em aberto, e se encontra igualmente em aberto se ela é 

uma mera questão sobre nossos parâmetros de compreensibilidade ou sobre algo que daria um 

fundamento não contingente a estes parâmetros. 

 Um problema conexo com este, e que veremos melhor adiante (2.4), é que o sentido é 

um existencial do ser-aí e articulação de abertura da possibilidade mais imediata deste ente, a 

saber, o ser questionador.  Sentido presume o modo de ser deste ente que sustenta pretensões 

de sentido.   Questionar, compreender e dar sentido também são modos de ser e, como tais, não 

estão plenamente esclarecidos enquanto ser for ainda uma noção problemática.  

 Por outro lado, não podemos eliminar a fala que pergunta pelo sentido de ser, porque 

não dispomos neste momento preliminar de outra coisa que não seja este sentido vago e obscuro 

que a compreensão mediana de ser nos disponibiliza de imediato.   

 Finalmente, também não é irrelevante a formulação da questão pelo significado, e não 

o sentido, da palavra “ser”, porque é neste nível de abordagem que Heidegger elabora os 

resultados concretos mencionados acima e que estabeleceram a diferença ontológica real.  É a 

partir das aporias que persistem no significado da palavra “ser” que Heidegger pode recolocar 

a questão do sentido de ser como urgente e, até o presente momento, mal encaminhada.   

 Temos então a questão do ser, a questão do sentido de ser e a questão do significado de 

“ser”.  A dificuldade em se eliminar qualquer uma das três mostra que são irredutíveis mas de 

certo modo reciprocamente implicadas, o que sugere que são na verdade três aspectos não 

triviais de uma mesma questão.   Esta presunção é econômica e razoável, e imprescindível para 

o que se segue.  Se presumirmos, por caridade interpretativa, que quando Heidegger fala no 

sentido de “ser” está se referindo na verdade ao significado de “ser”, então o modo como ele 

trata indistintamente cada uma destas expressões recomenda nossa proposta.  Provisoriamente 

é possível esboçar a articulação destas três formulações como desdobramentos de uma mesma 

questão. 

 A questão do significado de “ser” ganha importância quando é preciso mostrar por um 

lado que, mesmo quando não tematizado explicitamente, ser é presumido no uso linguístico 

ordinário, e por outro, que os procedimentos ordinários de análise conceitual e de verificação 

                                                 
45 Blattner, W. D., Heidegger's Temporal Idealism, p. 3-4. 
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de sentenças não contribui para resolver o problema.  Heidegger tende a deixar de lado este 

modo de se expressar conforme se aprofunda em suas considerações.   

 A questão do sentido de ser, enquanto desdobramento relevante da questão do ser, dá 

um passo atrás diante das aporias radicada na expressão linguística e trata de quais parâmetros 

concretos de consideração são os mais apropriados para se questionar o ser, qual o melhor modo 

de se perguntar pelo ser, dado que o modo ordinário de questionamento, voltado para a obtenção 

de respostas categóricas, parece improfícuo.  Ser e Tempo pretende chegar ao resultado parcial 

que serve de resposta para esta primeira formulação da questão.  O sentido do ente que 
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ser e o ser dos outros entes é o tempo (ST, 17).   

 Por um lado, este resultado é parcial porque ele só estabelece um ponto de partida e um 

fio condutor para a investigação ontológica propriamente dita (ST, 18-19).  Por outro, a proposta 

de que o tempo é o horizonte de sentido para o questionamento do ser é já um encaminhamento 

preliminar mas imprescindível da própria questão do ser enquanto um comportamento a que 

alguém pode se empenhar em alguma medida.  Esta questão, pretende Heidegger, se perfaz não 

propriamente com uma resposta categórica, mas ao se despertar o sentido dela como questão 

que nos intriga e solicita, como uma possibilidade existencial que se reivindica de modo 

proeminente para quem questiona (ST, 19).  Heidegger observa que uma das tarefas primordiais 

em Ser e Tempo é vencer a impressão consolidada de que a questão do ser é de menor 

importância: “Será que hoje estamos em aporia por não compreendermos a expressão 'ser'? De 

forma alguma.  Assim, trata-se de redespertar uma compreensão para o sentido desta questão” 

(ST, 1).  O interesse em se conduzir a questão do ser como uma questão acerca do sentido de 

ser não é tanto metodológico quanto motivacional, restaurar o espanto e a perplexidade que 

consagraram à questão do ser a gravidade a que faz jus, e que Heidegger presume ter sido 

testemunhada pelos pensadores gregos originais.   

2.3 Substância ou Presença: a primeira bifurcação da ontologia fundamental. 

 Antes de prosseguir em direção à estrutura formal da questão de ser, há um ponto do 

qual Heidegger chega a se aproximar mas não o enfrenta como deveria, e que guarda obstáculos 

não desprezíveis às pretensões metodológicas extraordinárias da ontologia fundamental 

sustentada em Ser e Tempo. Quando examina o primeiro preconceito da tradição, que se 
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contenta em dizer que ser é conceito mais universal, Heidegger já teria o que precisava na aporia 

que resulta ao se considerar o ser como um gênero de qualquer sorte.  No entanto, acha ainda 

por bem comentar a dificuldade que Aristóteles teria mostrado para se trazer todos os sentidos 

em que a expressão “ser” é usada a uma noção ou nota real comum (Metafísica, 1017a 6 – 

1017b 10)46.  Ao fazer isso, no entanto, tocou num problema mais complicado do que estava 

em questão.  Ao se referir à solução aristotélica com a expressão medieval um tanto vaga 

“unidade da analogia”, e insinuar que tal solução não chegara a uma “clareza de princípio” a 

respeito destes “nexos categoriais”, parece estar contornando o incômodo fato de que 

Aristóteles e seus seguidores julgavam ter chegado a uma resposta consequente para este 

problema e portanto para a própria questão do sentido de ser.    

 “Ser” se diz de diversas maneiras que não são facilmente trazidas a um só sentido:  

acidente, substância, verdadeiro e falso, em potência ou em ato.  A solução de Aristóteles é que 

há um sentido prioritário que articula os demais (Metafísica, 1028a 8 – 1028b 8).  “Ser” teria 

um significado focal, bem explicado por Jonathan Barnes: “Uma palavra tem um significado 

focal se ela é usada de diferentes modos, um dos quais é primário e os outros são derivados, de 

modo que a explicação do modo derivado de uso contém a explicação do modo primário”47.  O 

sentido primordial proposto é ousia, substância, e logo, todos os outros sentidos são explicados 

a partir deste, como esboça Aristóteles:  

Assim também o ser se diz em muitos sentidos, mas todos em referência a um único princípio:  
algumas coisas são ditas ser porque são substância, outras porque afecções da substância, outras 
porque são vias que levam à substância, ou porque são corrupções, ou privações, ou qualidades, 
ou causas produtoras ou geradoras tanto da substância como do que se refere à substância, ou 
porque negações de algumas destas ou, mesmo, da própria substância (…) (Metafísica, 1003b 5-
10).

   E a partir deste sentido é possível então se propor uma ciência do ser (Metafísica, 1003b 

11-19). Aqui abre-se uma outra frente de debate especialmente delicada para Heidegger, 

compatível com a continência da diferença ontológica mas frontalmente divergente dos 

resultados ulteriores da analítica existencial e da própria opção metodológica em se fundar uma 

ontologia fundamental numa analítica do ser-aí:  ser não é um ente, e portanto, não é um ente 

                                                 
46 Para simplificar a apresentação da objeção que um interlocutor da metafísica clássica poderia apresentar, e 
oferecer-lhe uma resposta que ele possa considerar sem conceder em excesso, vou suspender por um momento a 
doutrina peculiar de Heidegger acerca de sentido e de significado vista anteriormente em 2.1.2, assim como as 
implicações extralinguísticas destas noções.  Neste tópico, portanto, “sentido” tem a acepção lata de significação 
de uma palavra.   Tentarei mostrar que a objeção pode ser afastada, mesmo sem se presumir estas sutilezas.   
47 Barnes, J., Metaphysics, p. 76. 
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subsistente, mas é, de um modo principal ou acessório, o ser de um ente subsistente.   

 Esta alternativa abre ainda diversas possibilidades.  Uma delas, razoavelmente 

econômica em pressuposições, é a seguinte.  Todos os sentidos de ser apontados de algum modo 

dizem respeito a diferentes aspectos da aptidão discursiva apofântica.  Acidentes parecem ser 

aquilo que retemos em predicações, ser verdadeiro ou falso é a bivalência necessária de 

qualquer sentença, potência e ato antecipa a modalização de enunciados em possíveis ou 

efetivos.  Por fim, substância parece reter aquilo de que se tratam as sentenças predicativas, 

aquilo a que o discurso apofântico se remete.  Se o sentido primordial de ser é a substância, e a 

substância é aquilo de que se trata o discurso apofântico, elucidar o sentido de ser é nada mais 

do que elucidar o sentido das proposições apofânticas.  

 É claro que em resultados avançados da analítica existencial, Heidegger vai enfrentar 

esta posição, ao mencionar que é uma tendência cotidiana e impessoal tomar todo ente como 

um ente subsistente, mas que afinações afetivas especificamente graves nos sugerem que isso 

é precipitado em relação ao ente que nós mesmos somos.  Mas seria importante estabelecer por 

que ela não se apresenta como a primeira opção metodológica, como pareceu a toda a tradição 

metafísica que lhe antecedeu.  Heidegger tem melhores condições de sustentar isto quando 

lembra que o próprio questionamento do ser é ele próprio um modo de ser que não é facilmente 

trazido a este modo de abordagem, o que vamos considerar a seguir, mas pode preliminarmente 

pôr em suspenso a presunção de que o sentido primordial de ser é o de substância, pelo menos 

na medida em que esta presunção não é livre de outras que merecem alguma elucidação em 

pormenor, e isto é provavelmente o que ele quer dizer quando alega que persiste obscuridade 

nestes “nexos categoriais”.    

 Heidegger não precisa recusar frontalmente a abordagem da questão do sentido de ser 

como uma elucidação do sentido das proposições apofânticas.  Em verdade, ao propor que a 

compreensão de ser segue uma estrutura articulada na expressão “algo como algo” (ST, 149), 

ao apontar uma tendência cotidiana e imediata a se tomar todo ente como realidade e substância 

(ST, 201), ao propor o desvelamento como condição de sentido da correspondência veritativa 

(ST, 220), ao inverter a prioridade tradicional entre atualidade e possibilidade (ST, 143-144), 

Heidegger parece estar seguindo de perto vários aspectos de um mesmo fio condutor dado pela 

forma lógica dos enunciados apofânticos.  Apenas recusaria que esta elucidação se esgotasse 

numa mera consideração de funções linguísticas ou lógicas, e tomaria esta própria competência 

discursiva como um comportamento cuja significância e relevância para quem a desempenha 

requereria uma abordagem de outra ordem e mais fundamental.  Desde modo, elucidar 



���

�

propriamente as condições de sentido da proposição categórica nunca seria elucidar tão somente 

a proposição categórica: 

Nós nos detivemos na proposição enunciativa porque esta forma proposicional pertence à 
essência do discurso cotidiano e porque só chegamos efetivamente a compreender o que há de 
característico e sedutor nesta forma proposicional se conseguimos avançar através dela até o 
cerne de algo totalmente diverso, a partir do qual pela primeira vez a essência da proposição se 
mostra, neste sentido, como compreensível.  Com isto, está dito: trata-se de mostrar, segundo sua 
própria possibilidade interna, onde se encontra a estrutura mesma da proposição.  Trata-se de 
tornar visíveis aquelas ligações, no interior das quais a proposição enquanto tal já se movimenta 
e repousa – ligações que não são criadas pela primeira vez pela proposição, mas das quais a 
proposição carece para a sua própria essência.  Com este ponto de partida, a proposição e o logos 
já alcançam uma dimensão totalmente diversa.  Ela não é mais agora o centro da problemática, 
mas o que se dissolve em uma dimensão mais amplamente extensa.48   

 Esta estrutura totalmente diversa, que transcende a estrutura proposicional e lhe dá 

condições de possibilidade, será a temporalidade [Zeitlichkeit].  Heidegger pretende mostrar 

que o ente subsistente a que correspondem enunciados proposicionais tem sua possibilidade de 

ser num aspecto específico da temporalidade.  Mesmo não problematizando diretamente a 

prioridade da ousia sobre os outros sentidos de ser ligados à função proposicional, Heidegger 

reivindica um sentido originário deste termo como o que está disponível na experiência 

cotidiana, coisas ordinárias e bens patrimoniais: 

Aquilo que se acha assim diante das mãos [vor-handen] é considerado pela experiência cotidiana 
como o ente em primeira linha.  Os haveres e os bens disponíveis, os bens, se mostram como o 
ente pura e simplesmente, em grego ousia.  Ainda na época de Aristóteles, em um momento em 
que ousia já tinha adquirido um significado terminológico-filosófico fixo, essa expressão tinha 
ao mesmo tempo o significado de haveres, estado de posse, fortuna.  O autêntico significado pré-
filosófico de ousia ainda se manteve.  De acordo com isso, ente significa o mesmo que o ente 
subsistente disponível.49  

 Heidegger acha que traduz melhor todas as implicações de ousia com o termo Anwesen, 

que significa uma propriedade imóvel, como um terreno ou uma casa, e que mantém radical 

comum com Anwesenheit, que denota a presença física de alguém ou de algo, e com Wesen, 

essência: 

Todas estas determinações do Ser se fundam e se mantém reunidas no que, sem questionarem o 

                                                 
48 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, p. 348 (GA 29-30, p. 440). 
49 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 161 (GA 24, p. 153).  A tradução foi 
modificada para atender ao que ora se argumenta. 
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sentido do Ser, os gregos experimentavam e chamavam de ousia, ou de maneira mais completa, 
parousia.  A falta habitual de reflexão traduz parousia por “substância” e assim não lhe atinge o 
sentido.  Em alemão temos uma expressão adequada para dizer parousia na palavra An-wesen, 
que significa um bem territorial e rural privado. Ainda ao tempo de Aristóteles ousia se emprega 
simultaneamente nesse sentido e no sentido filosófico da palavra.  Algo vem à essência e se faz 
presente [Etwas west an].  Sustenta-se em si e assim se coloca [Es steht in sich und stellt sich so 
da].  É.  Para os gregos, “ser” no fundo significa presença física [Anwesenheit]50.  

 Acontece que o comportamento intencional que toma algo como algo subsistente no 

sentido de diante e disponível para a vista e para as mãos, e como presente no sentido de 

fisicamente disposto em si mesmo, é um comportamento que é temporalmente orientado, 

segundo alega Heidegger. Os sentidos de algo observável pensado em Vorhanden e de presença 

física pensado em Anwesen e Anwesenheit adquirem um sentido temporal de “presente”, 

enquanto algo coordenado ao futuro e ao passado, na expressão Gegenwart, e que partida 

literalmente em seus componentes, pode ser lida como o que repousa ou espera diante ou 

contraposto:   

O legein ele mesmo, ou o noein, a mera percepção de algo subsistente e diante da vista em sua 
pura subsistência e disponibilidade, que já Parmênides havia tomado como guia para a 
interpretação do ser, tem a estrutura temporal do puro “presentificar” [Gegenwärtigens] de algo.  
Portanto, o ente que se mostra neste presentificar e para este presentificar, e que é compreendido 
como o que é propriamente ente, recebe sua interpretação em alusão ao pre-sente [Gegen-wart], 
ou seja, é concebido como presença física [Anwesenheit] (ousia) (ST, 25-26).

 O que Heidegger alega em alemão não se perde na tradução, visto que o nosso termo 

“presente” captura os três sentidos51.  Tão pouco depende das sinonímias mencionadas.  Na 

asserção de enunciados os presumimos consequentes em termos de verdade e, com isso, 

queremos dizer, que são verificáveis ao menos em princípio.  Na verificabilidade do enunciado 

presumimos que aquilo de que se tratam está disponível e disposto em si mesmo para o 

comportamento de verificação, dizemos então que quem duvida do que é afirmado pode 

verificar por si mesmo “agora”, o que importa em algum tipo de simultaneidade temporal entre 

intencionalidade e realidade.  Isso fica ainda mais claro quando consideramos asserções futuras 

e passadas e perguntamos por suas condições de verificabilidade.  Vê-se então que, de um modo 

ou de outro, tais asserções presumem se remeter a um presente de segunda ordem, projetado 

                                                 
50 Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 111 (GA 40, p. 65).  A tradução foi modificada para expressar o que 
ora se argumenta.   
51 O sentido patrimonial também está retido no uso da expressão para designar uma doação ou prenda de alguém 
para outrem, o que confirma a reciprocidade apontada por Heidegger entre presença física e disponibilidade 
pragmática dos objetos na cotidianidade.   
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idealmente no passado ou no futuro, presume-se então que se alguém estivesse presente no 

passado, ou se estiver presente no futuro, poderia ou poderá verificar o que ora se profere (e é 

por isso que mesmo asserções que não são de fato verificáveis para uma comunidade concreta 

de falantes ainda tem sentido para esta comunidade).  

 Se Heidegger estiver certo a respeito das implicações temporais que o termo “ousia”

tem em Aristóteles, então o que um interlocutor aristotélico entende por “substância” tem 

presunções temporais que merecem um esclarecimento prévio, o que por seu lado pede uma 

elucidação do próprio tempo enquanto horizonte de sentido do ser, já que qualquer sentido 

temporal de “presente” se remete a uma estrutura mais abrangente dentro da qual algo é pensado 

como tal.    Dado isso, a expectativa de que o ser é sempre o ser de um ente subsistente, e logo, 

de que todo modo de ser pode ser determinado por proposições assertóricas, enfrentaria então 

uma circularidade viciosa quando sustentada em relação ao próprio tempo, como Heidegger 

sugere um pouco adiante:  “O tempo é tomado ele mesmo como um ente entre outros entes, e 

tenta-se então apreendê-lo em sua estrutura de ser no horizonte de uma compreensão de ser 

ingênua e implicitamente orientada nele mesmo” (ST, 26).  Todos os sentidos de ser que dizem 

respeito a algum aspecto formal da proposição remetem ao sentido de ousia.  Este, por seu lado, 

tem um sentido temporal que requer esclarecimento, o que demanda o esclarecimento do 

próprio tempo, o qual então não pode contar sem problemas com proposições assertóricas, cuja 

sentido é justamente o que está em questão.   A conclusão preliminar é que um outro sentido de 

ser que não aquele articulado no enunciado categorial, quer dizer, um outro modo de ser diverso 

do ente subsistente precisa ser trazido à consideração.   

 Heidegger vai evitar a tentação de propor que o tempo seja ele próprio um ente em 

qualquer sentido, sugerindo, numa formulação célebre e enigmática, que a temporalidade “se 

temporaliza” (ST, 328).  Não temos ainda elementos para começar a esclarecer o que isso possa 

querer dizer, mas sabemos que Heidegger pretende mostrar que a temporalidade “é” o horizonte 

de sentido de um ente de caráter ontológico peculiar (ST, 17), cujo modo de ser sustenta as 

condições de possibilidade do ente subsistente enquanto tal em diversos comportamentos, 

inclusive, a asserção e verificação de enunciados, o que viabiliza por seu lado a simultaneidade 

mencionada acima entre presentificar, compreender o ser do ente subsistente (intencionalidade) 

e presença (realidade).  O modo de ser deste ente peculiar é justamente o sentido de “ser” que 

está em questão no “sou” proferido em primeira pessoa, o Cogito como Heidegger considera 

bem interpretado, e cujo sentido primordial, deste modo, não seria o assertórico e predicativo. 
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2.4 A questão do ser e o ente que questiona  

2.4.1 Análise estrutural do comportamento questionador 

 Podemos retomar a questão do ser em seus elementos.  Heidegger, como observado, 

pretende analisar estes elementos para formular esta questão com um mínimo de clareza.  O 

primeiro passo é explicitar a estrutura formal da questão em geral.  De modo preliminar, 

Heidegger visualiza o questionar como um comportamento transitivo em relação a algo, um 

procurar [Suchen], com expectativas epistêmicas, um procurar conhecer [erkennendes Suchen], 

que pode ser retido em enunciados predicativos, a saber, conhecimento deste algo no que 

concerne [i] à sua efetividade, o fato de que ele é, seu ser-que [Daßsein], e [ii] à sua essência 

real ou predicativa, o que ele é, seu ser-assim [Sosein].  Ainda que de modo sutil, Heidegger 

esboça o comportamento questionador como um procedimento que antecede e viabiliza outros 

dois a que a tradição da filosofia da consciência concedera especial privilégio, a arrecadação de 

dados epistêmicos e a asserção de enunciados predicativos.  O resultado, como veremos, é que 

este comportamento de certa maneira antecipa e segue a estrutura da intencionalidade 

proposicional. 

 Três elementos estruturais podem ser sublinhados no comportamento questionador:  

aquilo acerca de que se questiona [Gefragtes], aquilo que é interrogado [Befragtes] e aquilo que 

se espera apurar no questionamento [Erfragtes].   

 Aquilo acerca do que se questiona não se apresenta inicialmente, ao contrário do que 

possa parecer, num completo encobrimento ou ignorância, ou o comportamento questionador 

não teria contexto e nem mesmo seria despertado como consequente.  Um sentido prévio acerca 

daquilo que se questiona está disponibilizado em alguma medida, ainda que seja incerto e 

superficial, de modo a dar significado à própria questão.   

 Este sentido prévio, naturalmente, é ele próprio pensado como incompleto ou 

deficitário, ou a questão não teria razão de ser.  O comportamento questionador não tem de 

pronto um acesso satisfatório àquilo acerca do que questiona, pelo que precisa se voltar de 

imediato a outro elemento pensado como meio confiável para este acesso.  O interrogado é o 

elemento epistêmico do questionamento, aquilo que recebe diretamente o comportamento 

questionador e atualiza a transitividade deste.  É o que é examinado e tomado como fonte de 

prova e evidência.  Heidegger não detalha isto, mas o que estabelece quais são os meios de 



	��

�

investigação tidos por idôneos e quais são os dados relevantes para exame é o mesmo sentido 

prévio que abre o questionamento.  Quem compreende uma questão tem uma informação ainda 

que vaga e rudimentar de como obter a resposta respectiva (o estágio frequentemente vago e 

rudimentar desta informação se deve ao fato de que uma questão pode ser compreendida em 

graus mais ou menos aprofundados e detalhados, como Heidegger sugere).   

 Por fim, o questionamento espera chegar a um sentido mais preciso e aprofundado 

acerca do que se questiona, e reter o que se apurou em conceitos.  Se Heidegger não 

problematiza o que seja um conceito, podemos supor que ele trabalha com a noção kantiana de 

uma representação por notas comuns que serve de predicado a diversos juízos possíveis52.  

Neste caso, a meta natural do questionamento é a obtenção de dados junto ao interrogado que 

possam ser articulados em sentenças predicativas que enriquecem em clareza e detalhamento o 

sentido daquilo por que se questiona, quer dizer, o acervo compreensivo setorizado a partir do 

qual ele pode ser interpretado.   

 Exemplos ordinários podem esclarecer como este procedimento funciona e por que no 

caso do sentido de ser ele se vê emperrado.  A investigação de um crime é um comportamento 

questionador sistemático e explicitado em seus elementos.  Há um sentido prévio, marcado por 

algum déficit cognitivo, que dá razão de ser à investigação e sua orientação preliminar:  uma 

joia desapareceu, alguém foi assassinado, uma denúncia anônima informa um caso de desvio 

de verbas públicas.  Este sentido prévio permite estabelecer a intencionalidade do 

procedimento, seu objeto, aquilo a respeito do que se questiona:  o roubo, o assassinato, a 

fraude.  Isso de que se questiona não é acessível ou representável de imediato, ou a investigação 

não teria razão de ser: a joia se encontra em local desconhecido, o assassino não foi identificado, 

o desvio de recursos foi dissimulado.  A investigação recorre então a meios cognitivos com os 

quais levanta, compara e seleciona dados epistêmicos:  indícios, métodos de prova, 

depoimentos, perícias e acareações.  A situação específica que dá contexto à investigação 

informa quais os métodos e objetos de investigação são os mais adequados: os locais do roubo 

e do assassinato são periciados, testemunhas são chamadas a depor, o denunciado é interrogado.  

A investigação tem sua meta, aquilo que espera apurar, no caso, prover e aprimorar aquele 

sentido prévio em aspectos específicos que podem ser explicitados em respostas assertóricas, a 

saber: [i] assegurar a efetividade daquilo por que se questiona, por exemplo, assegurar que não 

é o caso da joia estar escondida com seu dono, o morto ter se suicidado, a denúncia ser 
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idos a respeito do questionado, por 

                                                 
52 Kant, I., Crítica da Razão Pura, B 93-94. 
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exemplo, o local em que está a joia, a identidade do assassino, o esquema da fraude.  

 A investigação médica também pode ser articulada na estrutura proposta.  O paciente 

apresenta distúrbios de saúde.  Os sintomas alegados, comparados ao acervo compreensivo do 

paciente e médico, abrem o âmbito de sentido de um questionamento concreto, qual o mal que 

lhe acomete.  Também orientam os meios de investigação a serem empregados, quais os exames 

e perguntas relevantes.  A meta da investigação é estabelecer se o paciente [i] está de fato doente 

e, neste caso, [ii] qual o diagnóstico.   

 A investigação pode ser conduzida em tese.  Um certo quadro de sintomas apresentado 

por vários pacientes pode não ter ainda um diagnóstico reconhecido pela comunidade médica. 

Este é o quadro de sentido que sustenta um questionamento científico acerca de uma eventual 

doença ainda não catalogada.  O estado de conhecimento dos pesquisadores e os sintomas 

estudados sugerem quais os meios de pesquisa adequados.  A investigação médico-científica 

tem por finalidade chegar a uma teoria, sentenças que estabeleçam [i] que há de fato uma só 

doença que é causa de todas as ocorrências sintomáticas estudadas, e [ii] qual a natureza do mal 

reconhecido e quais terapêuticas podem combatê-lo.   

 Heidegger menciona que um questionamento pode ser formulado com diferentes níveis 

de complexidade e interesse (ST, 5).  A compreensão que um leigo, um médico e um 

pesquisador tem acerca da questão da cura do câncer difere conforme os elementos 

mencionados estejam explicitados e determinados numa medida maior ou menor.  Em 

particular, mesmo uma questão que não foi explicitamente proferida é em princípio 

compreensível por alguém que, sem discutir a respeito, adotou algo que lhe serviria de resposta 

como uma presunção ordinária ou uma platitude.  É o sentido prévio, que é sustentado pelo ente 

que questiona antes de ser uma propriedade da questão ou do questionado, que pode a cada vez 

se atualizar numa questão ou recolher-se numa presunção não problematizada.  É isto que 

permite a Heidegger sustentar uma compreensão pré-ontológica mesmo quando não há um 

questionamento explícito a respeito do ser.  Se alguém adotou uma interpretação concreta a 

respeito do modo de ser dos entes com que se depara na lida ordinária, tem a capacidade em 

princípio de pôr em questão este respectivo modo de ser e o ser em geral.  Heidegger diz termos 

aqui um factum [Faktum]53, no caso, uma compreensão vaga e indeterminada do ser, 

cotidianamente difundida, e que permite ao menos esboçarmos a questão do sentido de ser.  Isto 

é mais do que uma postulação, na verdade, e pode ser ocasionalmente presumido.  A própria 

                                                 
53 Usarei o termo latino para traduzir “Faktum”, guardando a expressão “fato” para “Tatsache”.  A distinção se 
mostrará relevante no tópico 2.52. 
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situação concreta de questionamento em que Heidegger e seus interlocutores se veem 

empenhados, o presente estudante e os leitores inclusos, testemunha que um sentido implícito 

do ser vigora e dá contexto e alguma relevância a este questionamento.    

  Pelo modo como o comportamento questionador é apresentado em sua estrutura, e dado 

que ele pode se configurar mesmo como mera aptidão na presunção implícita, não é difícil 

suspeitar que ele antecipa o próprio compreender enquanto um comportamento intencional que 

antecede e dá contexto de sentido ao acesso epistêmico e à formulação de enunciados.  O sentido 

prévio que dá razão de ser e orienta o questionamento tem a estrutura da situação hermenêutica, 

que atende por sua vez à estrutura do descerramento:  a investigação criminal, o diagnóstico 

médico, a pesquisa científica, em todos estes comportamentos quem questiona se encontra 

numa posição prévia em que o questionamento é relevante, uma visão prévia que antecipa um 

campo de possibilidades que aquilo por que se questiona pode atualizar de um modo ou de 

outro, e um conceituação prévia consolidada num acervo discursivo provido pela comunidade, 

a partir da qual respostas podem ser proferidas.  O factum inferido do próprio comportamento 

concreto de questionamento sustentado por Heidegger e seus interlocutores será a premissa 

recorrente da analítica existencial. 

2.4.2 Análise estrutural da questão do ser 

 Em coerência com as dificuldades acima mencionadas, o questionamento de ser sofre 

uma obstrução no que seria o encaminhamento natural de um questionamento ordinário, a saber, 

o levantamento epistêmico de determinações predicáveis àquilo por que se questiona.  O que 

ora se questiona não é um ente mas o ser.  Não algo que possa ser descrito em seus predicados, 

mas o que é presumido a cada vez que algo é descrito em seus predicados.  Dada a diferença 

ontológica real, o ser não pode ser determinado mediante sentenças assertóricas.  Logo, o que 

se espera obter com a questão do ser não pode ser explicitado em conceitos gerais a servirem 

de predicados neste tipo de formulação.  Faz-se necessária uma outra conceituação prévia (ST, 

6), quer dizer, um outro parâmetro discursivo, diferente do categorial usado para se falar do que 

é efetivo ou do que é o caso, objetos, estados de coisas, eventos ou processos. 

 Também aqui é o sentido prévio que dá ensejo à questão de ser que também sugere quais 

os meios adequados de investigação.  Ser é aquilo que se presume ao se dizer “ente”.  Não 

temos acesso ao ser, que não se disponibiliza numa exibição ordinária, como visto 
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anteriormente.  Mas o ser é ser de um ente e a este temos acesso prévia e cotidianamente, 

conforme o factum acima mencionado.  A própria questão do ser brota da experiência ordinária 

de que tratamos com o ente, do qual buscamos então elucidar o sentido de ser.  O interrogado 

na questão do ser é o ente. 

 Heidegger tenta uma abordagem preliminar do ente como tudo aquilo perante o que nos 

comportamos na experiência concreta que sustentamos previamente ao questionamento em 

curso.  Esta abordagem é bastante abrangente e dá ensejo a uma enumeração quase exaustiva 

de diversas categorias que de um modo ou de outro qualificam o que é trazido a enunciados 

predicativos a partir de um questionamento, ou seja, o ser efetivo e o ser determinado em 

predicações (ST, 7): realidade, subsistência, consistência, validade, atualidade e “dá-se” no 

sentido tradicional de “existe”.   Um tanto a parte desta enumeração, o que já sugere uma outra 

qualificação ontológica, Heidegger menciona que “o que somos e como nós mesmos somos” 

também é ente. E então especifica seu problema, saber qual destas categorizações é a mais 

adequada para servir de meio investigativo da questão de ser. 

 Parece não haver de início nenhum motivo para se preferir neste momento uma 

categorização ontológica entre outras, mas há uma já mencionada tradição que se orientou pela 

ideia de um ente efetivo em seus atributos, presumindo que o sentido de ser é sempre o sentido 

do ser de um ente subsistente.  Heidegger não a descartou como deveria, mas tentei mostrar 

acima que ele já dispõe de elementos para fazê-lo.  Se o que a metafísica tradicional traduziu 

como “substância” tem o caráter temporal de presença, então este modo de ser está sob uma 

determinação necessária do tempo que não pode ser ela própria elucidada como se fosse outro 

ente subsistente e, portanto, outra presença.  Este argumento aproveita quaisquer enunciados 

assertóricos, mesmo que não sejam formalmente articulados em sujeito e predicado, por 

exemplo, implicações, conjunções etc.  Qualquer asserção presume o que Tugendhat chama de 

ser veritativo, um modo de ser que é em princípio disponível à verificação da asserção, o que 

por seu lado presume uma simultaneidade de princípio entre o proferimento e o estado de coisas, 

que orienta inclusive a conjugação destas asserções no passado e no futuro na consideração de 

“presentes” hipotéticos (se alguém estivesse, ou estiver, presente no tempo assinalado, poderia, 

ou poderá, comprovar o que é asserido diante da presença daquilo de que se trata a asserção).  

Toda a asserção presume uma atualidade que a verifica e que é temporalmente compreendida 

como presente, não só um objeto, mas também uma relação, um acontecimento, um evento etc.   

 A via restante seria a que Heidegger havia esboçado e que é o pretexto para sua grande 

inovação, a terminologia “Dasein” para designar o outro polo da intencionalidade voltada a 
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objetos.  Contudo, só fica claro por que este ente não é de imediato uma outra efetividade ou 

substância, tal como um sujeito de estados mentais ou algo que atende ao predicado de ser 

humano, quando esclarecemos em detalhes o que significa a expressão “o que somos e como 

nós mesmos somos”, uma vez que mostremos que a expressão “Dasein” é proposta num sentido 

ocasional e concretizado na própria situação de questionamento.  Heidegger interrompe por um 

momento a questão em aberto sobre qual o ente a ser interrogado na questão de ser, e então 

observa que o próprio comportamento pelo qual se formula de modo expresso e sistemático a 

questão do ser, ou seja, este mesmo comportamento em que nos encontramos ora empenhados, 

é ele próprio um modo de ser peculiar.  Assim se esclarece quem somos “nós” na formulação 

de Heidegger, não primordialmente nós, os seres humanos, ou nós, os animais racionais, ou 

ainda nós, os entes dotados de consciência, mas simplesmente nós, que estamos aqui 

perguntando. 

 O próprio comportamento ora em curso se vê subitamente em questão, quer dizer, 

implicado na questão que ele próprio conduzia.  Enquanto modo de ser, o questionamento 

presente permite uma referência peculiar ao ente que nós mesmos somos.  Nenhuma predicação 

real precisa ser de início utilizada e, portanto, atribuída, o ente que nós mesmos somos pode ser 

referido de modo estritamente formal e ocasional, a saber, o ente que ora questiona o ser.  Como 

Heidegger observou antes, o questionamento é uma aptidão que pode repousar tacitamente no 

que se presume, e dado que o sentido de ser é universalmente presumido, então a aptidão para 

a questão do ser se insinua implicitamente em qualquer competência cotidiana.  Isto permite 

que Heidegger passe a falar tão somente no ente que questiona (ST, 7), pois todo 

questionamento envolve ainda que tacitamente a questão do ser. Também permite que se 

sustente a referência a este ente modalizada na possibilidade, enquanto aptidão para questionar, 

que pode, a cada vez ou em cada caso, ser exercida.  Esta aptidão, em verdade, só especifica o 

factum da compreensão vaga e mediana de ser, então considerada em regresso a partir do 

desempenho concreto da questão do ser, e que deste modo pode começar a ser abordada na 

modalização mais apropriada, a saber, como possibilidade.  

 Heidegger tem bons motivos para mais uma vez contornar a efetividade.  O primeiro é 

a já mencionada determinação temporal do atual como presente, e que demandava uma 

explicação ainda não disponível de como o ser é temporalmente determinado.  O segundo 

motivo só surge agora e é decisivo.  Como Heidegger apresentou e sistematizou o 

comportamento questionador, ficou claro que é parte deste modo de ser a expectativa de que o 

sentido daquilo por que se questiona possa ser trazido a conceitos que possam servir de 
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predicados em asserções.  Dado que o próprio comportamento questionador se vê absorvido na 

questão do ser, a expectativa de que aquilo que se questiona possa ser categoricamente 

determinado em seus atributos também está em questão.  Heidegger fixou uma referência com 

o termo “Dasein”, a saber, o ente que ora sustenta a questão de ser, mas se vê de imediato 

impedido de acrescentar determinações reais a este ente enquanto não esclarece o nosso próprio 

modo de ser enquanto ente que questiona.  Até então, a elucidação do modo de ser do ente 

subsistente demandava um esclarecimento prévio da temporalidade.  Agora, exige igualmente 

uma análise do modo de ser do ente que questiona, no caso, nós mesmos, o que, por seu lado, 

não pode contar com o que seria o resultado satisfatório deste modo de ser enquanto 

comportamento.  Fica então em aberto se o próprio modo de ser questionador comporta uma 

descrição em termos da efetividade de predicações.       

 Apesar disso, Heidegger acredita que tem ao menos uma sugestão metodológica para 

propor este ente que nós mesmos somos como o interrogado na questão do ser.  Fazia-se 

necessário formular de modo sistemático esta questão.  Mas esta formulação sistemática de uma 

questão é ela própria um modo de ser, a saber, de quem questiona.  Assim, aparentemente, é 

aconselhável seguir uma ordem metodológica, elucidar o modo de ser questionador para em 

seguida se retomar a questão do ser agora clara e expressamente articulada, inclusive, no seu 

modo de ser como questionamento.     

 Heidegger antecipa uma objeção de má circularidade.  É de se perguntar se é possível 

considerar o modo de ser do ente que questiona antes de se esclarecer o sentido de ser em geral.  

Surpreendentemente, não se alega neste momento a célebre tese da circularidade 

hermenêutica54.  Para um autor que declaradamente costuma desprezar as escaramuças lógico-

formais, é interessante observar que neste momento Heidegger se detém um momento para 

esclarecer por que não está incorrendo em petição de princípio.   

 A resposta remete a dois elementos:  o factum da compreensão mediana de ser e o caráter 

hermenêutico e não-assertórico da investigação que parte desta compreensão.  A compreensão 

prévia de ser, embora seja incerta e superficial com relação ao sentido do próprio ser, é tida por 

                                                 
54 É intrigante Heidegger não antecipar aqui a tese da circularidade hermenêutica, já que recorre ao fundamento 
desta tese metodológica, a saber, a anterioridade de uma compreensão prévia do ser a cada situação concreta de 
questionamento.  Ao que parece, ainda não se esclareceu que esta compreensão é um traço ontológico do ente que 
nós mesmos somos e que, portanto, é próprio do sentido deste ente uma boa circularidade que não pode ser evitada, 
o que por sua vez só seria possível uma vez se analisando os elementos estruturais do modo de ser deste ente, o 
descerramento (ST, 152-153).  De qualquer sorte, por mais que tente (ST, 314-316), Heidegger não consegue 
precisar que circularidade virtuosa seria esta antes de propor que o sentido da cura é temporalidade, e sem que esta 
possa ser entendida como uma estrutura em que o ter-sido, afetivamente relevante, nos inspira que possibilidades 
abertas no porvir são significativas em cada situação.   
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manejável para se determinar um ente em seu ser, o que é amplamente reconhecido a respeito 

do ente subsistente, cuja exaustiva tematização teórica Heidegger parece presumir como 

consequente e relevante.  Esta pressuposição implícita, por seu lado, não é apresentada como 

um axioma indemonstrável, mas como uma presunção a ser desdobrada em todos as suas 

implicações e sujeita, inclusive, a eventual revisão (ST, 15-17).  Heidegger pode afastar a 

objeção porque, a rigor, não está conduzindo uma investigação por inferências a partir de 

axiomas, ou seja, não está propriamente fixando asserções iniciais a partir das quais pretende 

chegar a outras conclusões, mas se mantém na estrita atitude questionadora e hipotética que 

parte a cada vez do próprio exercício questionador, sem ceder à tentação de concluir 

formalmente esta atitude questionadora numa resposta categórica precipitada e superficial (ST, 

19).  Deste modo, a abordagem do interrogado na questão do ser não avança em determinações 

factuais acrescidas à compreensão prévia de ser, mas segue a direção contrária, retrocedendo 

nas presunções não-discutidas desta compreensão.   

 Um procedimento bastante excêntrico, que só parece se justificar dada a peculiaridade 

da questão de ser, em que o questionado, no caso, o ser, mantém uma “remissão prévia e em 

regresso” para com o próprio questionamento considerado como um modo de ser (ST, 8)55.  

Num questionamento ordinário, o questionado é referido posteriormente, numa resposta, e em 

progresso, mediante a coleta de dados epistêmicos.  Na questão de ser, o questionado é aquilo 

que se presume ao se conduzir o questionar como um comportamento que se pretende 

consequente, e é então questionado em regresso, mediante a interpretação destas presunções, o 

questionamento volta-se para si próprio e se vê remetido à elucidação dos pressupostos do seu 

próprio desempenho.  Com isso, Heidegger pode sugerir que a questão de ser tem especial 

significância para o Dasein, enquanto ente que tem o modo de ser que questiona.  Ela se mostra 

como a questão primordial uma vez que condiciona o comportamento questionador enquanto 

tal, o qual, na sua mera possibilidade ou aptidão tácita, define o nosso próprio modo de ser. 

 Mas Heidegger ainda não pretende ter assegurado a prioridade do Dasein como ente 

interrogado na questão do ser.  Embora o ente subsistente tenha sido com razão contornado até 

aqui, não se considerou a precedência metodológica da elucidação do Dasein em relação às 

outras ontologias setoriais.  Para tanto, Heidegger terá que sublinhar alguns aspectos deste ente 

                                                 
55 Heidegger se expressa nestes termos, mas talvez não seja a melhor direção da transitividade intencional.  Se o 
ser é o questionado, é a questão que remete a ele, e não o inverso.  Provavelmente, Heidegger mistura nestas 
considerações o apelo qualificado que espera que o ser, enquanto tema de questionamento, exerça sobre o ser-aí.  
Mas esta expectativa é mais algo a se obter do que a se presumir, e antecipa a prioridade ôntica da questão de ser, 
o que só é minimamente esboçado um pouco depois.   
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peculiar, e dentro dos estritos limites de consideração em que ele foi colhido e designado como 

o ente que empreende o questionamento ora em curso.   

2.4.3 A prioridade ontológica da questão do ser  

 A demonstração da precedência do Dasein como interrogado na questão do ser fica um 

tanto tumultuada porque Heidegger a mistura com duas outras alegações metodológicas:  a 

prioridade ontológica e a prioridade ôntica da questão do ser.  O que Heidegger quer dizer com 

a eminência ôntica da questão de ser não é nada fácil de se entender.  Já a eminência ontológica 

é razoavelmente intuitiva e será abordada rapidamente, com uma correção pertinente.  Em 

seguida retomaremos o tema do Dasein para obter a prioridade metodológica da sua elucidação 

em relação a todo e qualquer ente.  Heidegger pretende que este resultado implica naturalmente 

a prioridade ôntica da questão de ser, e tentaremos compreender o que isso quer dizer. 

 A questão de ser tem prioridade ontológica sobre todas as disciplinas científicas na 

medida em que estas contêm presunções ontológicas específicas a partir das quais podem buscar 

e propor seus resultados (ST, 9-11).   Toda ciência tem um campo temático específico, um 

recorte do ente segundo tipos e diferentes modos de ser, que é disponibilizado previamente na 

experiência ordinária e que informa o que seriam os seus conceitos fundamentais.  Esta 

experiência ordinária, no entanto, é a compreensão vaga e mediana de ser que se especifica em 

lidas cotidianas com o ente que posteriormente é objeto da ciência.  Esta compreensão prévia 

de ser pode ser interpretada e analisada em cada um dos compartimentos que inspiram a 

delimitação de um campo temático científico, e que explicita os conceitos fundamentais da 

ciência respectiva.  Esta tarefa antecede logicamente os resultados positivos da ciência e é 

hermenêutico-filosófica, o questionamento ontológico que tematiza o ente quanto ao seu modo 

de ser, origina a ontologia como disciplina e se especifica em ontologias regionais.   

Naturalmente, qualquer disciplina ontológica presume a expressão “ser”.  Deste modo, a 

questão do ser antecede em termos de fundamentação a ontologia que questiona o ente enquanto 

tal, as ontologias regionais que questionam o ente em diferentes modos de ser, e por fim as 

ciências ônticas que presumem estas últimas como âmbito de possibilidades a partir do qual 

procuram determinar o ente na sua efetividade.   

 Em verdade, Heidegger diz não somente que estes conceitos fundamentais das ciências 

empíricas são explicitados nesta investigação filosófica, mas se precipita também em pretender 
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que eles só podem ser “confirmados e fundamentados” através dela.  Caracteriza esta 

fundamentação das ciências como uma “lógica produtiva” que “como que salta antecipando um 

âmbito de ser determinado, descerra-o pela primeira vez em sua constituição de ser e põe à 

disposição das ciências positivas as estruturas conquistadas enquanto indicações transparentes 

para o questionamento” (ST, 10).  Os termos usados sugerem, de modo um tanto ambíguo, que 

a investigação filosófica, ou bem constata pela primeira vez, ou bem elabora arbitrariamente 

estas estruturas como se fossem objetos de segunda ordem, os quais só então podem ser 

empregados pelas ciências como recursos metodológicos para a investigação dos objetos de 

primeira ordem. “Saltar antecipando” e “pela primeira vez” um campo ontológico específico 

soa como abordar este campo sem contar com quaisquer dados a posteriori.  “Descerrar” a 

constituição ontológica deste campo para “conquistar” suas estruturas, se entendido no sentido 

da analítica existencial, logo, como desvelamento do ser-aí, é considerar este campo não como 

algo a ser verificado em sua efetividade, mas questionado perante o mais próprio para quem 

questiona nos termos existenciais da temporalidade, o que não se concilia de imediato com o 

fato de que tal campo temático, por ser de interesse científico, é pensado como realidade do 

ente subsistente.   Heidegger volta a insistir nisto quando tenta vincular a tematização teórica 

consequente com a decisividade do ser-aí, dando a entender que a prática científica, enquanto 

poder-ser na verdade, exige em alguma medida a autenticidade existencial discutida na segunda 

parte de Ser e Tempo (ST, 365). 

 Embora Heidegger possa sugerir as obras de Platão e Aristóteles como o alicerce 

histórico do vertiginoso progresso científico ocidental, o que ele pretende concluir aqui carece 

de algum apelo quando comparado às práticas filosóficas e científicas concretas, onde não é 

propriamente claro que qualquer resultado científico relevante dependa de uma fundamentação 

anterior filosoficamente debatida.  Uma vez que estas presunções ontológicas seguem 

implícitas na compreensão prévia e cotidiana de ser, o filósofo não as postula nem as constata 

pela primeira vez, mas apenas as interpreta a partir do que a linguagem natural lhe disponibiliza, 

frequentemente já sob a influência dos resultados científicos divulgados e assimilados numa 

comunidade.  A elucidação filosófica propõe então para estas presunções uma explicitação mais 

articulada, sistemática e apreciada em suas implicações, que é o melhor que se pode entender 

neste contexto como sendo uma “estrutura”.  “Descerradas” elas já o foram antes da elucidação 

filosófica, e não pelo filósofo mas pelo falante ordinário, apenas numa interpretação superficial 

e não discutida.  Ocorre que este “descerramento” prévio, se é de eventual e posterior interesse 

científico, se específica como descoberta do ente subsistente, e, como tal, está sujeito ao que as 
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coisas podem e de fato recusam nas interpretações propostas, mesmo na compreensão mediana 

e pré-ontológica da experiência ordinária.  Ou seja, mesmo quando sustentados de modo 

obscuro numa compreensão vaga de ser, os conceitos fundamentais científicos sempre estão 

sujeitos a eventual revisão por força de resultados a posteriori advindos das próprias coisas 

acessíveis na interpretação mediana prévia, e portanto não são postulados ou constatados sem 

atenção à estas.  Por este motivo, ainda que o trabalho da elucidação filosófica otimize a 

metodologia da ciência positiva, resultados materiais, considerados num amplo espectro, por 

exemplo, de crise sistêmica ou de progresso surpreendente e admirável, também inspiram 

revisões filosóficas.  Heidegger pensa o filósofo como uma espécie de barqueiro que responde 

sozinho pelo trajeto num rio interposto entre a vida cotidiana e a investigação científica.  Tal 

rio, no entanto, não existe, se tanto a vida quanto a ciência lidam com o mesmo ente subsistente 

pensado como o que, em princípio, resiste e corrige o sentido proposto pela compreensão de 

ser (ST, 152).  A ciência não precisa de uma ontologia explícita para determinar como as coisas 

são se puder contar com a compreensão pré-ontológica do que as coisas podem ser e puder 

submeter à verificação as mesmas coisas acessíveis nesta compreensão pré-ontológica. 

 Esta pretensão de que a filosofia é uma espécie de escala incontornável na metodologia 

científica será desconsiderada por hora.    Ela repercute a ambiguidade epistêmica que será 

tratada no capítulo 3, na medida em que quer reduzir a descoberta teórica do ente subsistente à 

decisividade antecipadora do ser-aí (o que por seu lado provoca a ambiguidade entre 

decisionismo e cognitivismo, que não devia persistir onde a decisividade antecipadora foi 

satisfatoriamente articulada no horizonte da temporalidade56).  Em todo caso, ela é 

desnecessária para estabelecer a proeminência ontológica da questão de ser.  Esta persiste 

evidente em relação à qualquer disciplina ontológica que procure esclarecer o modo de ser de 

um campo específico do ente e resta razoável para qualquer disciplina científica.  Ainda que 

não explicitados numa ontologia sistemática, os conceitos fundamentais de qualquer ciência 

têm presunções ontológicas específicas aos entes estudados e que estão dispersas na 

compreensão prévia de ser.  Esta, por si só, reivindica a relevância da questão do ser, como já 

se apurou acima.   

  

                                                 
56 “A temporalidade possibilita a unidade de existência, facticidade e decadência, e deste modo constitui na 
origem a totalidade da estrutura da cura.” ST, 328, com grifos de minha parte.  Decisionismo e cognitivismo 
indiciam que o que é pensado na existência e na facticidade foi degenerado e resumido na decadência junto a algo 
que é meramente produzido ou constatado.   
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2.4.4 O ente que tem o próprio ser como questão   

 A maior importância em sublinhar a prioridade ontológica da questão de ser diante de 

todo comportamento científico é retomar o ente que nós mesmos somos como o que 

desempenha este comportamento como um caráter do seu modo de ser, e a própria questão do 

ser como a radicalização deste modo de ser, a explicitação mais radical da compreensão pré-

ontológica prévia que ele sustenta como forma de vida.     

 Tanto a ciência quanto a atitude natural de onde ela tira suas presunções ontológicas são 

possíveis modos de ser deste ente que nós mesmos ora empenhados no questionamento em 

curso o somos, ou seja, são modos de questionar.  Heidegger vai tentar chegar ao resultado de 

que o radical comum que ora se atualiza como questionamento científico, ora como atitude 

natural, é o questionamento a respeito do ser, ou melhor, este questionamento agora em curso.  

Isto não se segue tão facilmente, pois este comportamento presente aparentemente seria só um 

dos nossos possíveis modos de ser.  Ele serviu de meio de referência para o ente que nós mesmos 

somos, mas não é claramente um meio de identificação transcendente à esta ocasião.  Para o 

que se segue, Heidegger terá que presumir que questionamos o ser a cada vez em que nos 

comportamos de um modo a respeito do qual podemos em princípio nos explicar se 

questionados, cada vez que lidamos compreensivamente uns com os outros e com as coisas, 

mesmo quando não atentamos expressamente para este comportamento e esta lida, enfim, que 

questionar o ser não é um modo de ser acidental do ser-aí, mas é o que constitui este modo de 

ser modalizado em possibilidade concreta.   Tentarei tornar as alegações de Heidegger mais 

convincentes explicitando e desdobrando os passos que faltam a partir dos elementos já obtidos 

na formulação sistemática da questão do ser.   

 Se presumimos o sentido como a estrutura, configurada numa situação concreta, em que 

a compreensão de ser a cada vez pode se especificar (ST, 151) e a partir da qual questões 

específicas ganham relevância e significado, podemos conceder que Heidegger reteve o 

comportamento questionador, enquanto comportamento a que reconhecemos algum sentido, 

como aptidão exercível tacitamente, inclusive na adoção irrefletida das interpretações correntes.  

Ao mesmo tempo, o ser é presumido em todo comportamento perante algo que pode em 

princípio ser questionado, segundo o factum da compreensão prévia de ser.  Ou seja, qualquer 

comportamento que é discursivamente significativo, ou seja, que tenha reconhecidamente 

sentido, presume ser e é potencialmente questionador.  O cenário está então preparado para se 

propor que este questionamento a respeito do ser está implícito em cada comportamento 
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intencional discursivamente articulável e é a aptidão que a cada vez se especifica em qualquer 

comportamento perante algo ou alguém.    Ser apto para formular a questão do ser é sustentar 

o sentido de ser.  Se o que define o ente que nós mesmos somos é o questionamento mais ou 

menos implícito a respeito do ser, então elucidar o sentido do ser, quer dizer, desta questão, 

envolve elucidar o sentido deste ente que questiona enquanto questionador.  O resultado final é 

que o traço ontológico preliminar do ente que nós mesmos somos é sustentar o que a cada vez 

permite que se recoloque a questão do ser, ou seja, o sentido de ser.  O ser-aí é a própria aptidão 

para a questão do ser, ora mais ou menos expressa para si mesma como tal.  Daí se pode entender 

por que Heidegger busca estabelecer num só argumento uma mesma prioridade ôntico-

ontológica tanto do ser-aí quanto da questão do ser.  Ao pensar a questão do ser como 

possibilidade que nos define a cada vez, é possível extrair um duplo resultado:  a premência da 

questão do ser e a precedência do ser-aí, enquanto aptidão para a questão do ser, como o ente a 

ser interrogado nesta questão.   

 Uma dificuldade neste momento é entender o que é propriamente a precedência ôntica 

alegada em relação ao ser-aí e à questão do ser.  Uma precedência ontológica é razoavelmente 

fácil de entender se for pensada em termos metodológicos ou de fundamento de elucidação.  

Um tema tem precedência ontológica sobre outro se é implícito na explicação das presunções 

ontológicas deste.  Assim, ontologias tem este tipo de precedência sobre ciências positivas, e a 

biologia, por exemplo, sobre a zoologia.  Mas uma precedência ôntica, numa impressão 

imediata e literal, deveria ser uma dependência factual entre a efetividade de um ente em relação 

a outro que se pretende precedente. Neste sentido, a célula teria uma precedência ôntica em 

relação ao ser vivo, e o átomo em relação ao diamante.  Mas isto é difícil de se sustentar tanto 

a respeito do ser-aí quanto a respeito da questão do ser.  A efetividade ou a subsistência das 

coisas não depende da nossa compreensão de ser. 

 Esta é uma das frequentes ambiguidades fenomenistas de Heidegger, que faremos por 

bem ignorar.  Temos poucos elementos para entender exatamente o que o pensador queria 

exatamente dizer com a “prioridade ôntica” do ser-aí e da questão do ser e, deste modo, 

trabalharemos com uma proposta tão boa quanto qualquer outra, que serve apenas para 

prosseguirmos até a meta pretendida, explicar por que o ser-aí e a questão de ser pedem outro 

parâmetro de verdade.  Para os efeitos presentes, a precedência ôntica é aquela mantida entre 

entes em termos de importância ou relevância.  Assim o bebê tem precedência ôntica em relação 

à água do banho.  Sendo assim, este tipo de precedência não pode ser estabelecido em termos 

absolutos, como parece se dar com a ontológica, ela só pode ser estabelecida em relação a quem 
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atribui esta importância numa consideração, ou seja, o próprio ser-aí.  Esta circularidade é 

tolerável porque o ser-aí, em sendo o ente que nós mesmos que ora questionamos somos, está 

disponível de imediato para se posicionar sobre a importância dos entes com que lida na 

compreensão pré-ontológica.  Também não é trivial propor que o ser-aí tem importância 

proeminente para si mesmo, se por este “si mesmo” entender-se não a subjetividade pessoal 

mas a própria situação concreta de questionamento em que algo pode ser considerado em sua 

importância. 

 Como mencionado, Heidegger deixa a questão de ser em suspenso por um momento, 

atendo-se a este ente coletado no próprio exercício da questão de ser, e lhe reivindica então um 

caráter proeminente entre os demais entes (ST, 11).  A explicação vem na expressão rica de 

diferentes sentidos que a cada vez é retomada ao longo de Ser e Tempo como a definição 

formalmente indiciadora do ser-aí: “dass es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein 

selbst geht”.  A tradução habitual é que para este ente, em seu ser, está em jogo seu próprio ser.  

Esta opção não é errada, mas encobre a polissemia da expressão “es geht um”, em especial os 

sentidos discursivos, em geral usados a respeito de um texto, de “tratar-se de”, “ser sobre”, “ter 

algo por tema”, “pôr algo em questão”.  Assim, é possível pensar opções que mostrariam que 

Heidegger pretende argumentar a partir da própria situação concreta em que o ser-aí ora se 

empenha no questionamento do seu próprio ser como uma aptidão discursiva. “Este ente, em 

seu ser”: “se trata do seu próprio ser”, “é questão do seu próprio ��
�� “é a respeito do seu 

próprio ��
�� “tem o próprio ser como questão”, “tem o próprio ser como tema”.   

 O ser-aí foi introduzido como o ente que ora empreende o questionamento a respeito do 

ser, ou seja, este questionamento.  Em sendo ele próprio um ente, põe em questão a si próprio, 

a saber, enquanto este ente que ora tem o modo de ser questionador.  Na medida em que é 

questionador, este modo de ser é discursivo e tem algo a respeito de que discorre, a saber, o ser 

e, por consequência, a si mesmo como é referido na própria ocasião de discurso como o ente 

que empreende este discurso.  Ora, a questão do ser segue implícita em todo modo de ser deste 

ente, que sustenta a compreensão prévia de ser.  Neste caso, também segue implícito em cada 

comportamento deste ente sua própria aptidão para a questão do ser, quer dizer, a aptidão para 

o questionamento de si próprio como o que pode questionar a partir da cada situação de 

proferimento.  Ser-aí é este ente que, de um modo mais ou menos explícito, sustenta a cada vez 

uma compreensão do seu próprio ser.    

 Dizer que o ser-aí sempre tem o próprio ser como questão, ainda que implicitamente, 

manifesta que o ente que nós mesmos somos é essencialmente a capacidade para se posicionar 
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numa situação concreta de questionamento como aquele que a desempenha.  O que marca uma 

situação concreta de questionamento, se não nos contentarmos com estruturalismos vazios, é o 

próprio comportamento discursivamente articulável, o qual, ao menos potencialmente, é sempre 

questionador, e a partir do qual se pode referir quem o desempenha por meio de expressões 

ocasionais.  A capacidade que define o ente que nós mesmos somos é exercível mediante o uso, 

ao menos implícito, de expressões dêiticas, em especial, dos pronomes pessoais, e é este o 

sentido em que o ser aí tem este modo de ser “a cada vez” [je] (ST, 42), quer dizer, a cada vez 

em que pode se pronunciar, em que se comporta de um modo que pode ser discursivamente 

explicitado.   

 Este modo de ser em que o ente se comporta para com seu próprio ser e o compreende 

como próprio, ou seja, instanciado a partir do próprio proferimento que manifesta esta 

compreensão, Heidegger o chamará de existência, no seu sentido qualificado.  Ela não é um 

atributo ou propriedade real, e se o fosse a analítica existencial teria problemas em prosseguir, 

pois seria algo a ser asserido numa resposta ao comportamento questionador, o que está em 

suspenso uma vez que é o próprio comportamento questionador que está em questão.  A 

existência é possibilidade testemunhada no próprio questionamento de ser que pode, a cada vez, 

ser recolocado expressamente, e é possibilidade concreta, vez que reivindicada na situação a 

cada vez referida a partir do próprio questionamento.  Estes dois caracteres serão explicitados 

de modo mais sistemático no início da analítica existencial como existência e caráter de ser a 

cada vez meu [Jemeinigkeit] (ST, 42).  O caráter de ser a cada vez meu ainda não recebe aqui 

este nome, mas já é exposto como um aspecto necessário da compreensão de ser. Ambos 

esboçam dois elementos da estrutura intencional do ser-aí que Heidegger chama descerramento 

[Erschlossenheit], respectivamente, a compreensão de ser e a disposição afetiva (ST, 133).  O 

terceiro elemento, a fala, não é assinalado aqui, mas está radicado na própria expressão 

discursiva da questão do ser, e, portanto, do ser do ente que profere a questão.  Neste momento, 

Heidegger fala somente em existência e a explica como compreensão de ser, e pode recorrer a 

esta elipse porque este elemento é o radical do descerramento: poder-ser discursivo e concreto, 

quer dizer, possibilidade que é significativa num contexto específico e singular de proferimento.   

 Não é econômico entender agora a questão do ser em termos de descerramento, mas é 

possível reivindicar-lhe desde já uma situação hermenêutica, uma vez que a questão tem sentido 

para quem a desempenha.  Articular seus elementos, de acordo com o que foi apurado aqui, dá 

clareza ao factum da compreensão prévia e mediana de ser que é ora presumido e que será o 

campo de garimpo da analítica do ser-aí.  A posição prévia do nosso questionamento é 
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reconhecida como “esta”, uma conjuntura prévia a cada vez retida numa configuração 

específica a partir da própria verbalização do questionamento.  A visão prévia do 

questionamento é como aptidão para recolocar a questão e, neste momento, como mera 

possibilidade, vez que a asserção da efetividade se encontra obstruída.  A conceituação prévia 

é a gramática proposicional ordinária no entanto, pois é nesta gramática que questões podem 

ter sentido.   

 Aqui surge o problema semântico da analítica existencial.  Se o ser-aí deve ser 

rigorosamente mantido como aptidão para a questão do ser, o que como vimos importa em 

possibilidade discursiva e concreta, a analítica existencial precisa contornar o uso assertórico 

de sentenças.  Isto impõe duas tarefas.  A primeira é explicar como devem ser entendidos os 

enunciados de Ser e Tempo.  A doutrina dos indícios formais serve neste caso para propor que 

eles não devem ser entendidos primordialmente como asserção de estados de coisas, mas como 

possibilidades concretas, quer dizer, possibilidades a serem consideradas no que são mais ou 

menos significativas para quem as considera, no caso, os próprios interlocutores da analítica 

existencial.  A segunda tarefa é explicar qual a pretensão de verdade destes enunciados, se não 

for a da correspondência categorial entre sentença e estado de coisas.  Isso depende dos próprios 

resultados da analítica existencial, pois a elucidação do modo de ser do ser-aí também é 

elucidação dos parâmetros de verdade que reivindica, quer dizer, que parâmetros de revisão de 

discurso este modo de ser recomenda.  Se restar conclusivo que o modo de ser deste ente não é 

a subsistência, então a correspondência verificável entre asserção e estado de coisas também 

não terá aplicação.   

 A fórmula apresentada serve como abordagem preliminar do ser-aí e instância de 

apuração de resultados.  Ao prever um elemento semântico ocasional, ela nos desvia das 

concepções ordinárias e predicativas em termos de ser humano, pessoa, homem, ser racional, 

falante etc.  O ganhos e peculiaridades desta abordagem serão tratados adiante.  Para concluir, 

tentarei explicar como desta formulação Heidegger pretende obter o privilégio metodológico 

da analítica existencial para servir de ontologia fundamental.  

 Alega-se uma tríplice precedência do ser-aí em relação aos outros entes.   

 A prioridade ôntica do ser-aí decorre diretamente deste ente ter a cada vez o seu próprio 

ser em questão, ao menos implicitamente.    Não se trata do egoísmo da subjetividade pessoal57, 

                                                 
57 Ver a propósito, anotação de Heidegger no seu exemplar pessoal de Ser e Tempo à margem da expressão “(...) 
ser-aí, que é a cada vez meu” (ST, 191): “Não egoisticamente, mas dejetado para ser assumido” (Ser e Tempo, 
traduç������9������:��������;��������<�7�����(�/����Ser e Tempo, tradução de Márcia Sá Cavalcanti Schuback, 
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pois não está decidido se o ser-aí é um modo de ser de indivíduos.  O ponto aqui é a mencionada 

compreensão de seu próprio ser que segue implícita em cada comportamento.  Possibilidades 

de comportamento e interpretação condicionam o modo como o ente intramundano nos vem de 

encontro.  Tais possibilidades não estão dispostas para uma escolha indiferente, mas já nos 

surgem como o que “faz sentido” fazer dada a interpretação prévia que quem projeta estas 

possibilidades tem de si mesmo a cada vez.  As contingências descerradas para o ente 

intramundano são sempre possibilidades mais ou menos significativas segundo o modo como 

o ser-aí interpreta a si mesmo.  A chuva é um evento natural que pode ser considerado em si 

mesmo, mas para o lavrador é primordialmente possibilidade da colheita futura, para o 

transeunte é a eventualidade do atraso, para um grupo de amigos pode ser o cancelamento do 

encontro, ou seja, é possibilidade que nos diz respeito.  Mesmo na tematização teórica, que se 

volta especificamente ao ente intramundano na sua subsistência, este se dá como objeto de 

investigação para quem tematiza na condição de pesquisador ou assemelhado, sob a qual 

presume para si mesmo um modo de ser distanciado e imparcial.  A precedência ôntica consiste 

então na significância derivada que os entes que não tem o modo de ser do ser-aí recebem a 

partir de algum projeto existencial que o ser-aí sustenta como interpretação do seu próprio ser.   

 A prioridade ontológica do ser-aí é uma implicação imediata da prioridade ôntica.  É o 

próprio factum da compreensão prévia de ser, retomado de outra perspectiva.  Se o ser-aí 

questiona seu ser como próprio, dispõe de um sentido prévio em que a questão é consequente e 

significativa.    Esta articulação de sentido é uma compreensão de ser porque é o seu próprio 

ser que o ser-aí coloca em questão.  Ser-aí se comporta de modo peculiar entre todos os outros 

entes na medida em que se comporta perante o ser, mesmo sem tematizá-lo expressamente e ao 

manter-se na lida inconspícua com o ente.  Ele é a cada vez ontológico, e, mais comumente, 

pré-ontológico, quer dizer, implicitamente ontológico. 

 Desta decorre a prioridade ôntico-ontológica do ser-aí. Segue do factum da compreensão 

prévia de ser, mas o especifica no comportamento intencional.  A compreensão de ser em que 

se dá o ente objeto da ciência é previamente configurada a cada vez como questionamento que 

se volta para aquilo que o questionamento ele próprio não é.  Ela se articula em mundanidade, 

enquanto horizonte público de familiaridade em que o ser-aí a cada vez se orienta, e ente 

intramundano, como aquilo que o ser-aí encontra neste horizonte.  As diversas ontologias dos 

entes que não tem o modo de ser do ser-aí presumem e explicitam esta própria ideia de algo que 

confronta o ente que questiona como alteridade de princípio.  A ontologia do ser-aí é prioritária 

                                                 
Vozes e São Francisco, p. 544). 
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perante as outras ontologias regionais.   

 Isto decide a prioridade do ser-aí como ente a ser investigado na formulação sistemática 

da questão do ser.  Heidegger tinha mostrado anteriormente que elucidar o modo de ser deste 

ente questionador era um passo necessário na explicitação desta questão.  Mas isto não prevenia 

que a ontologia de outro ente fosse metodologicamente anterior a esta elucidação, por exemplo, 

que fosse necessário obter antes uma ontologia dos corpos já que quem se empenha no presente 

questionamento presume-se dotado de um corpo, ou mesmo se presume um corpo.  Agora 

Heidegger espera ter obtido que a ontologia do ser-aí antecede em fundamentos todas as outras 

ontologias, uma vez que estas são a explicitação das presunções que o ser-aí adota perante as 

coisas em suas formas de vida.  Por exemplo, a ontologia dos corpos, enquanto tematização da 

possibilidade de algo ser um corpo explicita o que previamente presumimos e sustentamos em 

nossas formas de vida como tais condições de possibilidade, e assim remete seus fundamentos 

à ontologia do ente que sustenta o comportamento a partir do qual algo pode ser considerado 

como um corpo.  Logo o encaminhamento prioritário da articulação da questão do ser é elucidar 

o modo de ser do próprio ente que questiona, e que sustenta, a cada vez em que se comporta, a 

compreensão prévia de ser que dá sentido a este questionamento. 

2.4.5 A prioridade ôntica da questão do ser 

 Heidegger julga que, dada a prioridade ôntico-ontológica do ser-aí, restou clara a 

prioridade ôntica da própria questão de ser (ST, 14). Tomaremos por esta expressão a alegação 

da mais proeminente relevância da questão de ser perante qualquer outra questão ou mesmo 

perante qualquer comportamento do ser-aí.  Infelizmente, Heidegger neste momento é 

extremamente enigmático. Tentemos explicar o que ele sugere.    

 Em linhas gerais se argumenta que a ontologia do ser-aí, a analítica existencial, precisa 

ser ela própria assumida explicitamente como possibilidade concreta do ser-aí que a empreende, 

quer dizer, precisa ser considerada no que se apresenta como premente e significativa para quem 

a conduz numa situação concreta de questionamento.  O que está sendo dito não é a platitude 

de que a analítica existencial, como qualquer questionamento, precisa ser concretamente 

implementada para chegar a algum resultado.  O ponto em verdade é que o tema da analítica 

existencial não é um objeto a ser confrontado posteriormente à formulação da questão, como 

na verificação ordinária, ou mesmo um conceito real a ser explicado em seu significado objetivo 
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como na análise conceitual, mas é justamente o empenho prévio do ser-aí neste mesmo 

questionamento do seu próprio ser, empenho este que manifesta que a compreensão prévia de 

ser é configurada como possibilidade a cada vez relevante de um modo ou de outro, quer dizer, 

significativa em alguma medida.  Diferente das outras ontologias, a ontologia do ser-aí precisa 

ser a cada vez trazida e apreciada em seus resultados numa instanciação concreta no ente que 

questiona a si próprio, apreciação que julga esta analítica e seu respectivo estado no que importa 

a este ente.  Este é o sentido em que Heidegger fala em uma situação hermenêutica ter sido 

“conquistada” em “clareza” e “originariedade” quando quer declarar que a analítica existencial 

chegou a resultados bem sucedidos (ST, 310-311), o que antecipa portanto que este sucesso não 

é pensado em termos de correção mas de propriedade [eigentlichkeit].  A analítica existencial 

precisa, antes de ser provada em termos factuais, ser convincente e resultar como mais própria 

para o ente que a empreende, o que só pode ser sugerido para um ente que se reivindica a si 

mesmo numa situação de proferimento. 

 É difícil entender o que Heidegger pretende aqui com alguma clareza, pois a noção de 

próprio e impróprio neste momento só pode ser esboçada em relação à indexação ocasional, e 

falta-lhe ainda a sua gramática específica, a temporalidade, como parâmetro de apreciação e 

decisão do que é mais próprio.  Logo, não é ainda tão claro que tipo de exame a analítica 

existencial faz jus a cada vez em que ela é novamente trazida à situação hermenêutica, ou 

mesmo por que a retomada da situação hermenêutica se fará necessária no curso da analítica 

existencial.  Mas já é possível propor o que estamos chamando aqui de cogito hermenêutico 

como o ponto de partida da analítica existencial e configuração preliminar do que Heidegger 

depois explicará como a situação hermenêutica que a cada vez condiciona o descerramento 

[Erschlossenheit] (ST, 150-151 e 231-232).  Logo, podemos ao menos contribuir para a 

argumentação de Heidegger e admitir que a analítica existencial [existentiale Analytik] tem um 

ponto de partida incontornavelmente existenciário [existentiell], a saber, a situação de 

proferimento explicitada enquanto tal, o que é um outro modo de se pensar a situação 

hermenêutica. 

 Mesmo assim, não é evidente no que isto implica numa suposta prioridade ôntica da 

própria questão de ser.  É preciso ainda recuperar a prioridade ôntico-ontológica do ser-aí e a 

presunção mencionada acima, de que a aptidão para a própria questão de ser, enquanto sentido 

de ser a cada vez sustentado, é um traço ontológico do ser-aí, mesmo quando este sentido não 

se explicita como questionamento e está declinado e resumido na interpretação do ente da lida 

cotidiana.  A questão de ser pode ter uma prioridade ôntica, quer dizer sobre os outros entes e 
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outras determinações do ente, porque ela mesma é uma determinação do ente peculiar que 

precede aos demais em significância e fundamentação ontológica.  E é uma determinação 

essencial deste ente porque é articulada em possibilidade a cada vez em que ele é, o que leva 

Heidegger a observar que na sua formulação expressa, ela é apenas a radicalização da 

compreensão de ser pré-ontológica em que o ser-aí a cada vez se posiciona enquanto se 

interpreta como alguém (ST, 15).  A prioridade ôntica da questão de ser seria então a 

necessidade metodológica da analítica existencial, e portanto necessidade metodológica para 

qualquer ontologia, qualquer disciplina e qualquer comportamento, em ter a questão de ser 

como a mais eminente na medida em que seu exercício é a expressão mais plena e imediata do 

nosso próprio ser. 

 O que resta de pouco convincente e obscuro neste ponto é que neste momento, ao 

contrário do que Heidegger parece acreditar, a premência da questão de ser não pode ser óbvia, 

uma vez que esta pretensão envolve a própria meta de Ser e Tempo: “despertar uma 

compreensão para o sentido desta questão” (ST, 1), é entre outras coisas mostrar que esta 

questão reivindica ser colocada, que ela não é ociosa ou sem sentido. Nos termos que Heidegger 

dispõe agora, argumentar por sua proeminência é alegar que de todos os comportamentos em 

que o ente que nos mesmos somos pode se empenhar, o questionamento de ser é o mais próprio.   

E se dependemos desta ideia, voltamos à dificuldade acima mencionada, é difícil dar conteúdo 

semântico ao que se entende por “mais próprio”, enquanto não se obteve a temporalidade como 

o horizonte em que este conteúdo pode ser proposto.  Por possibilidade mais própria aqui não 

convém entender a possibilidade atualizada, pois o próprio Heidegger se queixa de que esta 

questão se encontra esquecida ou minimizada em sua importância.  Ao mesmo tempo, 

Heidegger corretamente evita dar um teor deontológico a esta premência e ceder à tentação de 

dizer, por exemplo, que esta questão “deveria” ser retomada de modo reverente e diligente.  Ao 

contrário, tal como se dá com a diferença ontológica, não depende no nosso arbítrio questionar 

a compreensão de ser em toda a sua dignidade58, mas apenas nos apercebermos, nos darmos 

conta e nos convencermos desta questão como inspiradora.  Quando Heidegger se vê tentando 

contornar a Cila e Caríbdis do dilema entre determinismo e arbítrio, está normalmente 

colocando um problema que só pode ser resolvido nos termos da temporalidade que articula 

numa mesma síntese discursiva ter-sido [Gewesenheit] e porvir [Zukunft].  É bastante claro que, 

nesta situação hermenêutica imediata em que ora nos encontramos, a questão do ser é 

compreendida com alguma importância, testemunhada no empenho concreto dos interlocutores, 

                                                 
58 Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 140 (GA 40, p. 88). 
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mas não com a mais proeminente importância que Heidegger pretende lhe atribuir.  Para que a 

sua dignidade peculiar venha a transparecer, a própria questão precisará ser trazida à uma nova 

situação hermenêutica, munida de mais elementos, sobretudo, a gramática específica da 

temporalidade.   

2.5 Chamada à situação hermenêutica  

 A fórmula expressa nos termos do ente que põe o próprio ser em questão, quer dizer, a 

remissão a si próprio enquanto ente que questiona o seu próprio modo de ser enquanto ente 

questionador, é o que estou propondo chamar aqui de cogito hermenêutico.  Ela explicita o “eu 

sou” num sentido de ser que não se atualiza de imediato na atualidade de uma coisa subsistente 

e determinada em predicados, pois, por um lado, enquanto aptidão ocasionalmente instanciada 

para questionar, se articula como possibilidade que se mostra significativa na situação concreta 

do próprio questionamento, e, por outro, por manifestar uma situação de obstrução deste mesmo 

questionamento, que se encontra ele próprio questionado enquanto comportamento, não pode 

contar com o que seria o seu resultado esperado, a saber, uma resposta categórica que atribui a 

um sujeito a efetividade de seus predicados.  Ela serve como leitmotiv da analítica existencial, 

e nesta função é recorrentemente mencionada, literalmente ou em termos reflexivos 

semelhantes, reinterpretada e desdobrada em implicações ao longo de Ser e Tempo (ST, 42, 53, 

116, 133, 143, 179, 191, 192, 193, 228, 231, 236, 240, 250, 263, 284, 287).  A fórmula nos 

introduz à tematização da situação hermenêutica que a cada vez articula o sentido que esta 

analítica elucida, e suscita a retomada explicita desta mesma situação hermenêutica, da 

inconspicuidade em que sistematicamente volta a se enredar, para se apurar no que ela se 

enriqueceu ou se reconfigurou no curso da análise.  Há diversas implicações metodológicas que 

se podem traçar daqui, entre as mais importantes, deixar em aberto a possibilidade de que o 

tema da analítica existencial reivindique um parâmetro de verdade alternativo à 

correspondência tradicional entre sentença e fato.   

 O sentido em que se propõe aqui um cogito é o de um proferimento que remete a quem 

o profere enquanto estrita aptidão para o proferimento, sem avançar para nenhuma 

determinação adicional que sirva de predicação.  Mas ele difere do que tradicionalmente se 

interpreta serem as pretensões do cogito clássico, pois não é propriamente a asserção de uma 

efetividade a ser conhecida, mas a expressão mais clara e incisiva da própria questão que lhe 

dá ensejo, a saber, qual é o modo de ser deste ente que ora questiona o seu próprio ser?  Deste 
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modo, antes de ser uma primeira certeza, o cogito aqui proposto é formulação de uma questão 

primordial.   

 Ao colocar em questão o próprio comportamento em que evidências são tomadas 

enquanto tais, a saber, enquanto algo que confirma ou refuta possíveis sentenças que sirvam de 

respostas, este questionamento não pode se servir de meios epistêmicos, e embora sirva de 

interrogado para a questão do ser, não é ele próprio um dado cognitivo para esta questão ou 

para si mesmo.  Seu ganho metodológico é trazer à baila as presunções pré-ontológicas que 

configuram a situação hermenêutica concreta a cada vez e que dão o horizonte de sentido em 

que a questão se faz significativa.  Estas presunções só podem ser levantadas em regresso, ainda 

que venham a ser eventualmente revistas, e portanto este questionamento, ao contrário do cogito 

cartesiano, não faz tábula rasa atrás de si, mas retoma o acervo compreensivo que a cada vez 

lhe antecede, mesmo se duvidoso ou questionável, para o interpretar.   Este acervo, o factum da 

compreensão prévia de ser, tanto pode se modificar em seu conteúdo, pois é sujeito a revisão 

na experiência ordinária, como pode ser resgatado de diferentes perspectivas, e a âncora deste 

questionamento, o seu ponto arquimediano às avessas, é a própria situação hermenêutica em 

que a cada vez o questionamento é recolocado, e que é referida e retomada pelo que podemos 

deste modo chamar de cogito hermenêutico59. 

 É possível ainda esclarecer desde já por que este cogito, ao contrário da sua contraparte 

tradicional, não se expõe à objeção de solipsismo egoico.  A analítica existencial é conduzida 

em Ser e Tempo sob a perspectiva do pronome “eu”, talvez devido em grande parte ao debate 

                                                 
59 A contingência social, geográfica e histórica da compreensão pré-ontológica é a mesma presunção que tem 
motivado os adeptos da filosofia experimental.  Isso não implica que o que está sendo aqui proposto tenha que 
aderir às metodologias que este movimento tem defendido.  A elucidação em que consiste a ontologia fundamental 
aqui proposta a partir da situação hermenêutica não é a verificação de quais intuições ordinárias prevalecem numa 
dada comunidade, mas o dar voz a estas intuições na medida em que podem ser assumidas por alguém que 
comparece na situação hermenêutica, uma posição diversa daquela em que alguém é objeto de uma pesquisa 
comportamental ou de opinião.  Saber se estas são, de fato, as presunções em curso na comunidade que ambienta 
a situação é algo que só pode ser decidido no apelo que a elucidação filosófica proposta vier a receber por parte 
da própria comunidade.  A filosofia experimental tenta tratar como uma questão científica ou estatística um 
problema que é ele próprio filosófico, a saber, o que serve como meio válido de convencimento em se tratando de 
uma conjectura filosófica.  O próprio Heidegger admitiu a contingência da analítica conduzida em Ser e Tempo
quando ressalvou a sua aplicabilidade em relação ao ser-aí primitivo (ST, 82).  Deste modo, é possível que a 
analítica existencial, num primeiro momento, só faça sentido para um espectro de configurações culturais 
razoavelmente amplo que pode ser reunido sob a singularidade histórica que denominamos civilização ocidental e 
cujos fundamentos remontam à metafísica da antiguidade grega, e pareça de início opaca para uma tribo aborígene, 
para marcianos ou aos olhos de uma distopia futurista.  Tais especulações, no entanto, se mostram fúteis tão logo 
nos mantenhamos focados na situação hermenêutica.  Quem quer que possa empenhar-se no questionamento do 
cogito hermenêutico, e isto pode ser decidido numa apreciação de competência e desempenho em expressões 
ocasionais, pode em princípio debater e, eventualmente, aceitar ou recusar de modo não trivial as alegações de 
Heidegger.  A situação hermenêutica não deve ao senso comum uma autoridade que aliás não reivindica.  Ao 
contrário, é a explicitação da situação hermenêutica que resgata a compreensão prévia de ser que os interlocutores 
a cada vez trazem de suas respectivas singularidades existenciais e culturais. 
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direto com a Fenomenologia de Husserl, mas é notável a preocupação de Heidegger em garantir 

um ser-aí-com [Mit-Dasein], quer dizer, que o modo de ser do ser-aí é ontologicamente 

articulado como posicionado perante outros a quem se reconhece este mesmo modo de ser60.  

Heidegger pode fazê-lo na medida em que retirar a semântica da expressão “eu” do domínio 

das predicações formais, pela qual se aborda o “eu” como um sujeito de estados de consciência, 

e trazê-la à situação hermenêutica, em que a expressão funciona como posição de alguém que 

profere algo para outrem também capaz de compreensão e proferimento e, portanto, apto a 

ocupar uma posição correlata.  Tal possibilidade, por seu lado, já foi garantida logo de início, 

na medida em que Heidegger introduz o ser-aí como o ente “que nós mesmos o somos”, onde 

“nós” refere na situação de questionamento concreta a quem se empenha neste questionamento 

(ST, 7).  Em não se tratando de uma evidência mentalmente interna para um só sujeito de 

consciência, mas de uma situação de questionamento verbalmente sustentável a cada vez pelos 

interlocutores, o seu proferimento já presume que o ente que questiona o seu próprio ser envolve 

todas as pessoas envolvidas neste questionamento, ainda que a distribuição da identidade deste 

ente entre as diversas pessoas careça de esclarecimento. Quem compreende a questão 

comparece ao cogito hermenêutico.  Como a aptidão para o cogito hermenêutico é sustentada 

em princípio como implícita em qualquer comportamento intencional, o ente que ele refere 

envolve não somente os interlocutores empenhados em ato no questionamento, mas também os 

que eventualmente podem fazê-lo, em sendo capazes de compreender a questão, o que por seu 

lado pode ser testemunhado na adoção de qualquer interpretação corrente a respeito do seu 

próprio ser, cotidianamente implícita em qualquer uso competente dos pronomes pessoais61.     

 Uma implicação intrigante da intersubjetividade do cogito hermenêutico é que o acervo 

da compreensão prévia de ser não é uma totalidade logicamente coerente de crenças e 

presunções.  Se diferentes interlocutores comparecem na mesma situação hermenêutica, é 

natural esperar que o acervo compreensivo comum a se levantar a cada vez contenha ideias 

eventualmente opostas entre si.  Esta conclusão, antes de recomendar a trivialidade da 

                                                 
60 Em pelo menos um momento Heidegger conduz o questionamento do ser-aí numa perspectiva declaradamente 
diferente da subjetividade individual, quando, após longa consideração sobre os outros pronomes pessoais, 
especifica a questão na direção pelo ser-aí do povo, enquanto configuração decisiva da primeira pessoa do plural. 
Heidegger, M., Lógica – A pergunta pela essência da linguagem, p. 113 e seguintes (GA 38, p. 59 e seguintes). 
61 Uma dificuldade não de todo inexpugnável pode ser antecipada.  Hoje, Heidegger está morto, mas na medida 
em que seus textos são retomados neste questionamento, ele parece ter voz de um modo não de todo claro nesta 
situação hermenêutica ora em curso.  Por outro lado, deixando suas considerações por escrito, Heidegger parecia, 
na situação hermenêutica concreta em que ele então se empenhava, dialogar com interlocutores eventuais na 
posteridade.  Esta voz e esta audição problemáticas de interlocutores passados e futuros é o que Gadamer tenta 
explicar com a noção de fusão de horizontes (Verdade e Método, p. 457, 311 na edição original), e permite entrever 
que a gramática da situação hermenêutica é a da temporalidade, e não a da descrição categórica orientada 
exclusivamente para o tempo presente. 
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compreensão de ser, dá expressão à expectativa ordinária que interlocutores empreendem num 

diálogo concreto em obter revisões e correções nas convicções uns dos outros mediante 

esclarecimentos e verificações.  Dada esta expectativa, os interlocutores não estão dispostos a 

inferir de modo arbitrário, o que sugere um campo propício para lógicas paraconsistentes.  O 

esforço filosófico em se articular discursivamente compartimentos logicamente consistentes da 

compreensão de ser, no proveito da determinação ontológica do ente subsistente, corresponde 

ao trabalho da tradição metafísica.  Quando Heidegger propõe que o sentido de ser do ente que 

nós mesmos somos e o próprio sentido de ser são articulados segundo a estrutura porvir, ter-

sido e presentificação que ele chama de temporalidade, está de certo modo sugerindo que o 

conjunto de presunções que sustentam as possibilidades ontológicas do ser-aí por um lado e a 

própria compreensão de ser na sua integralidade por outro seguem ambos uma coerência 

discursiva de outra ordem, se já se pode especular aqui, narrativa.  

 Por outro lado, por sustentar-se numa aptidão elementar para o uso significativo de 

pronomes pessoais, o cogito hermenêutico deixa em aberto qualquer questão a respeito das 

condições materiais ou numéricas de identidade do ser-aí, o que neste momento é bem-vindo, 

uma vez que se trata de uma abordagem inicial de uma análise ontológica que está por se 

desenvolver.  Numa controvérsia importante neste tópico, Dreyfus defende que o termo “ser-

aí” designa pessoas individuais ou seres humanos62, enquanto Haugeland propõe tratar-se de 

um termo não-contável que designa uma singularidade da qual pessoas seriam ocorrências ou 

casos63.  Dado o modo como ora se considera o ente que nós mesmos somos na abordagem do 

cogito hermenêutico aqui proposta, ambas as hipóteses são neste momento sustentáveis.  

Embora o questionamento existencial seja exercido sob pronomes pessoais, como Dreyfus 

argumenta, a referência destas expressões no contexto da situação hermenêutica não envolve 

nenhuma suposição material e é estritamente dêitica, remetendo à situação concreta de 

questionamento, a saber, este ente que ora questiona e que tanto se articula separado entre “eu” 

e “você” quanto reunido no “nós” e até mesmo disperso no sujeito indeterminado da 

impessoalidade.  Na medida em que inclui no seu questionamento a semântica destas expressões 

(ST, 115 e seguintes), o resultado da analítica existencial pode inclusive envolver a revisão das 

propriedades reais ordinariamente associadas a este tipo de expressão (ST, 322).  E se 

eventualmente se concluir que não são só diferentes entes com um mesmo modo de ser, mas o 

mesmo ente que a cada vez comparece na situação hermenêutica, não é absurdo especular que 

                                                 
62 Dreyfus, H. L., Being-in-the-world, p. 14. 
63 Haugeland, J., Heidegger on Being a Person, p. 77-78. 
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este ente transcende as identidades pessoais.  Reforça a impressão em favor da proposta de 

Haugeland o fato de que a expressão “Dasein” é gramaticalmente singulare tantum, e não 

admite portanto forma plural, como se dá com “pessoa” ou “ser humano”, o que dificulta que 

ela sirva a estas de sinônimo, no que Tugendhat, um tanto precipitadamente, vê somente um 

sentido solipsista egocêntrico remanescente da filosofia da consciência64.  A ideia de 

Haugeland, no entanto, não é tão convincente quando poderia sem a síntese discursiva inspirada 

pela temporalidade, e portanto, sem uma discussão do modo de ser mais próprio do ser-aí. 

2.5.1 Possibilidade concreta 

 Suspensa a asserção de uma predicação real, e não tratando de um conteúdo material 

específico, o cogito hermenêutico aqui proposto é informativo quanto à modalidade do nosso 

modo de ser antes de sê-lo com relação à quididade:  este modo de ser se posiciona como 

possibilidade que a cada vez nos importa em alguma medida.  Este caráter modal do ser-aí é 

articulado nas duas determinações ontológicas preliminares da analítica existencial:  existência 

e caráter de ser a cada vez meu [Jemeinigkeit] (ST, 42 e seguintes). 

 Heidegger já tinha definido a existência como o modo de ser do ente que se comporta 

perante seu próprio ser e o ser das coisas.  Agora sublinha este caráter ontológico para lembrar 

que as determinações do ser-aí que podem ser exibidas não são propriedades reais, mas apenas 

modos possíveis de ser.  Claramente, parece falar da situação aberta pelo cogito hermenêutico, 

onde a atribuição justificada de predicados parece obstruída.  Quando o aspecto transitivo deste 

comportamento for elucidado no existencial do compreender, Heidegger dará a entender que 

ele exprime uma modalidade do possível que é mais fundamental do que a contingência das 

coisas (ST, 143).  Este aspecto, no entanto, é o que dá a possibilidade das coisas serem 

interpretadas como tais a partir dos seus nexos conjunturais (ST, 87).  De um modo não muito 

claro, a possibilidade que a existência sustenta combina tanto a aptidão de alguém que 

compreende como a contingência da coisa compreendida. 

 O caráter de ser a cada vez meu é o aspecto desta possibilidade articulada no cogito 

hermenêutico pelo qual ela é sempre instanciada na própria situação de questionamento e, 

portanto, passível de ser assumida por quem questiona ou compreende a questão.  Isto permite 

a Heidegger traçar de modo preliminar uma bipolaridade no modo de ser do ser-aí entre 

                                                 
64 Tugendhat, E., Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, p. 172. 
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propriedade [Eigentlichkeit] e impropriedade [Uneigentlichkeit], que espelha os dois aspectos 

mencionados da compreensão de ser.     

 É notório que Heidegger pretende explicar o sentido peculiar de verdade que propõe 

para o ser-aí como o mais “próprio” (ST, 297), mas neste momento não há muitos elementos 

para se saber ao certo o que isto significa.  Em particular não há ainda um motivo conclusivo 

para se decidir que esta bivalência não segue o parâmetro proposicional da verdade por 

correspondência.  Por isso, Heidegger exagera quando faz parecer que por si só o caráter de ser 

a cada vez meu implica que o ser-aí não é um ente subsistente.  Não está decidido que os 

pronomes pessoais não remetem a objetos a que se pode atribuir predicados, por exemplo, 

estados mentais que explicariam, inclusive, o interesse que o ser-aí tem pelo seu próprio ser.  

Esta presunção é ainda mais duvidosa quando se colhe no factum da compreensão prévia de ser 

a tendência a nos interpretarmos segundo este mesmo parâmetro proposicional (ST, 15).  Isto é 

fácil de ser visualizado, cotidianamente nos comportamos atendendo a papéis que nos são 

propostos e que assumimos com maior ou menor clareza, tais como gênero, profissão, mérito, 

temperamento etc.  Estes papéis, gramaticalmente, são predicados, ainda que sua 

verificabilidade seja problemática, e não temos motivos óbvios para supor que nossa essência 

não possa ser determinada segundo predicações deste tipo.  Para contestar esta tendência, 

Heidegger precisará de outro factum contundente e incontornável que possa derrogar o 

primeiro, e que só poderá ser apreciado mais adiante sob o tema da angústia.    

 Estes dois problemas, a saber, o vínculo entre competência do ser-aí e contingência do 

ente subsistente numa mesma compreensão de ser, e o que se pode entender preliminarmente 

como sendo próprio ou impróprio, são melhor enfrentados se trouxermos a existência e o caráter 

de ser a cada vez meu de volta à situação aberta pelo cogito hermenêutico aqui proposto, de 

modo a especificar um parâmetro peculiar de possibilidade que aplica as modalidades que a 

tradição metafísica reconhece (física, metafísica e lógica) sem reduzir-se a nenhuma delas.  

Dreyfus chama esta modalidade peculiar de possibilidade existencial e a define como um 

espaço de manobra que revela “aquilo que, numa situação específica, faz sentido fazer”65.  Aqui 

adotarei o termo possibilidade concreta, que já tem algum uso no comentário66. 

 A compreensão prévia de ser disponibiliza a cada vez um acervo de possibilidades 

comportamentais e de contingências reais que são logica, física ou metafisicamente 

implementáveis, mas cuja significância depende de um contexto reconhecido entre os que ora 

                                                 
65 Dreyfus, H. L., Being-in-the-World, p. 190. 
66 Casanova, M. A., Nada a Caminho, p. 16.   
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se empenham na situação hermenêutica e tal reconhecimento é configurado a partir da própria 

situação em que tais possibilidades são vistas como adequadas.  O que tais possibilidades têm 

de implementável, quer dizer, passível de ser efetivado, é o seu elemento impróprio, pois 

depende das coisas.  O que tem de significativo, o elemento próprio.  O caráter de ser a cada 

vez meu esboça o que mais adiante Heidegger vai sugerir como a suscetibilidade prévia e 

geralmente inconspícua em que possibilidades de comportamento se mostram como mais ou 

menos significativas (ST, 148) e em que ao mesmo tempo as coisas se mostram como mais ou 

menos relevantes e em que caráter (ST, 137).  Esta suscetibilidade é seletiva na medida em que 

é sustentada publicamente para uma ocasião em que ela é discursivamente expressa ou 

presumida.  Por exemplo, um velório não é o “momento” para uma anedota, dado o sentimento 

de pesar que nele prevalece, o que por si não diz nada contra a possibilidade em si de se contar 

anedotas.   Um leão é tido por um animal perigoso, mas no contexto lúdico do zoológico ou do 

circo, esta contingência fatal recebe outra interpretação.  Distanciadamente, estes parâmetros 

de configuração hermenêutica poderiam ser vistos como hábitos ou normalizações sociais, e de 

fato o são sob um aspecto importante.  Mas para serem apreciados como possibilidades próprias 

ou impróprias, precisam ser consideradas antes deste distanciamento, numa situação 

hermenêutica imediata onde os interlocutores possam interpretá-los como algo perante o que 

lhes cabe se posicionar.   

 A situação hermenêutica do questionamento se desdobra num questionado que, não 

sendo ainda determinado em seus atributos efetivos, é compreendido como possibilidade, e num 

questionador que se compreende como aptidão para questionar.  Como aptidão em curso, o 

questionado e o questionamento se mostram como mais ou menos relevantes para nós mesmos 

que questionamos, o primeiro num sentido derivado em relação ao segundo, dada a prioridade 

ôntica do ser-aí mencionada anteriormente.  “O ente, que em seu ser tem por questão este 

mesmo ser, se comporta em relação ao seu ser como sua possibilidade mais própria” (ST, 42). 

Se prosseguirmos no questionamento é porque, num modo que cabe ainda elucidar, ele se 

mostra como possibilidade mais própria, e mais próprio também aquilo por que ora se 

questiona, onde “próprio” aqui se esboça como próprio para quem questiona.  Não se decide 

ainda se este mais próprio é alguma realidade de segunda ordem, tal como uma norma, uma 

inclinação, uma espontaneidade do espírito ou determinação causal.  Neste momento, próprio 

significa apenas o modo como as possibilidades de ser se mostram como mais ou menos 

significativas para quem nelas se empenha ou pode empenhar num questionamento, e esta 

significância se reconfigura a cada vez, ou seja, em remissão à própria situação hermenêutica.  
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Se o comportamento questionador segue implícito em qualquer comportamento intencional, 

segue juntamente com ele esta transitividade do comportamento ao ente que o confronta, e a 

relevância de ambos segundo a afinação que especifica a posição prévia da situação 

hermenêutica em tela.     

 A possibilidade concreta, assim explicada, permite justificar um recurso retórico que 

Heidegger usa com frequência.  Não é incomum que filósofos usem de alegorias ficcionais para 

ilustrar o que querem dizer, mas quando Heidegger recorre a uma fábula de Higino em meio à 

discussão da cura, sua pretensão é mais do que didática (ST, 197).  Propõe então que a fábula 

oferece um tipo de “confirmação” da análise ontológica proposta, ou mais precisamente um 

“testemunho pré-ontológico”.  Para justificar um elemento probatório tão inusitado Heidegger 

alega que: “neste testemunho, o ser-aí se pronuncia sobre si mesmo de 'modo originário’, não 

se fazendo determinar por interpretações teóricas e nem as tendo em vista”.  O que Heidegger 

pretende aqui por “originário” não pode ser um critério meramente cronológico, pois outras 

interpretações, mais antigas do que a que se pode elaborar a partir da fábula de Higino, poderiam 

ser divergentes e não seriam mais apropriadas por isso.  Por outro lado, Heidegger ainda não 

dispõe da elucidação da temporalidade, que explicaria os fundamentos para se pensar uma 

interpretação como a mais “originária”.  Mas quando menciona que sua pretensão é se antecipar 

à abordagem teórica, parece estar sugerindo que tem em vista o acesso imediato que o cogito 

hermenêutico propicia aos interlocutores da analítica existencial.  Neste questionamento 

comparecemos com uma compreensão prévia de nosso próprio ser articulada em possibilidades 

que podem se atualizar num modo ou outro, pois antes de asserir respostas um questionamento 

sustenta possibilidades.  Neste caso, porém, estas possibilidades, não sendo confirmadas ou 

recusadas num dado epistêmico, são consideradas junto com a possibilidade do próprio 

questionamento como mais ou menos significativas para nós mesmos que questionamos, a 

partir do acervo compreensivo prévio que ora está por se explicitar.  Ora, configurações 

ficcionais, na medida em que declaradamente não são efetivadas no ente subsistente, são 

compreendidas como possibilidades cuja consideração e figuração são interessantes não por sua 

realidade ou probabilidade, mas por serem tidas por mais próprias para alguém que as sustenta 

discursivamente, por exemplo, uma comunidade, um povo ou uma civilização.  O apelo que 

certas configurações ficcionais exercem de imediato na situação hermenêutica do próprio 

questionamento existencial pode ser informativo e até conclusivo a respeito das presunções 

prévias que nós próprios trazemos ao questionamento, na medida em que forem compreendidas 

como nosso próprio testemunho anterior em favor destas presunções e da relevância afetiva que 
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elas desempenham em nossas formas de vida. 

2.5.2 Dificuldades semânticas da situação hermenêutica 

 Os resultados acima apresentados têm implicações para a ressalva que Heidegger 

pretende fazer à noção de verdade por correspondência proposicional e já recomendam que se 

contenha por um momento a tendência a se pensar que não há outro parâmetro consequente de 

seletividade semântica do discurso.  Ponto de ignição da analítica existencial, o cogito 

hermenêutico aqui proposto, na medida em que por um lado modaliza o ser-aí como 

possibilidade concreta e por outro obstrui a asserção de determinações, dá ensejo a que esta 

investigação faça jus a um parâmetro de verdade diferente do tradicional que se orienta para a 

atualidade de um estado de coisas.  De início a analítica do ser-aí dispõe somente de modos 

possíveis de ser que dão expressão a uma compreensão prévia que o ser-aí a cada vez 

reapresenta ao questionamento de si mesmo, mas estas possibilidades, imponderáveis neste 

momento quanto a sua efetividade, nem por isso se mostram triviais ou indiferentes, o próprio 

questionamento se reivindica enquanto possibilidade que se mostra, ou mais precisamente, é 

interpretado como relevante para quem questiona.  O factum da compreensão prévia de ser, por 

si só, não assegura nenhum fato que sirva de fundamento real para decidir que possibilidades 

são as mais próprias e, visto que a possibilidade da asserção de estados de coisas se encontra 

igualmente em questão, um tal fundamento pode restar esclarecido como de uma ordem 

ontológica totalmente diversa.   

 Nos termos de Heidegger, o modo de ser deste ente que a cada vez põe o próprio ser em 

questão pode não ser o mesmo do ente subsistente que a metafísica elucida em correspondência 

à gramática do enunciado categórico.  Heidegger entretanto incorre num excesso de confiança 

neste momento, e acha que já pode concluir que o ser-aí “não tem nem nunca terá” este modo 

de ser do ente subsistente (ST, 43), o que excede em muito o que se pode afirmar neste 

momento.  A rigor, visto que o cogito hermenêutico obtido não fornece nenhuma evidência mas 

apenas nos remete num acesso hipotético às nossas presunções ontológicas cotidianas, ele 

também não oferece qualquer elemento que possa decidir por uma afirmação categórica, ainda 

que negativa.  Além disso, isto contraria estas próprias presunções ontológicas prévias, que 

ordinariamente reconhece propriedades reais que o ser-aí, quando compreende a si mesmo 

como um corpo, apresenta fisicamente, e papéis sociais, os quais o ser-aí, ao se interpretar como 

pessoa, reivindica mediante sentenças predicativas.  Este segundo ponto, o próprio Heidegger 
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admite em seguida, mas infelizmente especifica suas alegações reivindicando um outro tipo de 

“subsistência” de qualidade supostamente diversa da subsistência ordinária das coisas, de um 

modo que mais confunde do que esclarece:   

Entretanto, esta possível apreensão do ser-aí como um ente subsistente e somente subsistente não 
deve ser confundida com um modo de 'subsistência' que é próprio do ser-aí.  Esta subsistência 
não é acessível sem que se considere as estruturas específicas do ser-aí, mas apenas se estas 
forem previamente compreendidas.  O ser-aí compreende o seu ser mais próprio no sentido de 
uma “subsistência efetiva” [»tatsächlichen Vorhandenseins«].  E no entanto a “efetividade” 
[»Tatsächlichkeit«] do fato do ser-aí próprio é de fundamento ontológico diverso da ocorrência 
efetiva de um tipo de minério numa jazida.  A efetividade do factum ser-aí, segundo a qual cada 
ser-aí a cada vez é, nós a chamamos de facticidade [Faktizität].” (ST, 55-56)

 Oportunamente, Heidegger remete este trecho à seção 29, que trata da disposição afetiva 

[Befindlichkeit], e deste modo parece querer sublinhar o aspecto concreto, quer dizer, 

ocasionalmente instanciado, da possibilidade existencial aberta na situação hermenêutica.  E 

quando então qualifica este “fato” como o caráter de próprio do ser-aí, mostra que tem em mente 

a situação concreta de questionamento do cogito hermenêutico, pois neste momento por 

“próprio” só podemos entender “próprio para quem se empenha neste questionamento”.  Porém, 

ao tentar explicar a concretude da situação hermenêutica em curso mediante uma ideia de 

“subsistência de segunda ordem”, Heidegger confunde suas alegações e põe a perder as 

condições peculiares que o questionamento de ser havia lhe disponibilizado para se pensar um 

ente cujo modo de ser não é de imediato pensado como algo a ser descrito mediante enunciados.  

Ao que parece, o que encoraja este modo de falar é a impressão precipitada de que o cogito 

hermenêutico fornece algum tipo de evidência, que o ser-aí é uma evidência para si mesmo.  

Mesmo recusando-lhe o caráter intuitivo da constatação visual (ST, 135), Heidegger ainda 

parece pretender aqui algum tipo de fenômeno fenomenológico, no sentido de algo que se 

mostra em si mesmo junto com o fenômeno ordinário (ST, 31).  Mas se fosse assim, nada mais 

nos impediria então de dizer que este fenômeno confirma um enunciado assertórico a respeito 

do ser-aí, que dissesse por exemplo que o ser-aí existe no sentido cartesiano.   

 Três problemas portanto se represam aqui.  [i] Heidegger quer dar a entender que já está 

decidido que o modo de ser mais próprio do ser-aí não se articula nos mesmos termos 

assertóricos do ente subsistente, quando isto ainda está em questão.  [ii] Heidegger, na falta de 

uma formulação clara e determinada do que seria este outro modo de ser que nunca é o da 

subsistência, se vê forçado a falar numa “subsistência” que não é bem subsistência, e numa 

“efetividade” que não é mera efetividade, e acha que isto está claro nestes termos. [iii] 
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Heidegger supõe que tem aqui um fenômeno que serve de evidência para o que é alegado em 

[i] e [ii]. 

 Por certo pressionado por estas dificuldades, Heidegger migra de volta, através do termo 

“Tatsachlichkeit”, para uma ideia problematicamente lata de efetividade e, deste modo, de volta 

ao factum da compreensão de ser, que em todo caso pode ser novamente retomado como 

possibilidade concreta.  Daí se pode argumentar que, ao lado de características reais que o ser-

aí apresenta enquanto algo observável, por exemplo, peso e altura, o ser-aí tem outras 

determinações que reivindica segundo o modo em que interpreta a si próprio no exercício de 

suas aptidões, por exemplo, ser aventureiro ou elegante67.  Estas últimas, uma vez apreciadas 

sob a consideração de um poder-ser próprio, podem então ser propostas como a “essência” 

propriamente dita do ser-aí, e que o empenho do ser-aí nestas possibilidades seja a sua verdade.  

Assim afastamos a subsistência “denorex” que assombrava no problema [ii].  

 Isto porém só nos remete ao ponto anterior acerca da indeterminação momentânea do 

conteúdo semântico da distinção entre próprio e impróprio, quando constatamos que estas 

aptidões que o ser-aí reivindica como próprias são ainda atribuídas como predicados, cuja 

verificabilidade, apesar de problemática, não é de imediato insustentável68.  Heidegger ainda 

não tem os elementos que precisa para dizer que a possibilidade mais própria do ser-aí é uma 

possibilidade que não se deixa especificar em nenhuma contingência do ente subsistente ou 

normalização social.  A dualidade alegada é tão somente a reciprocidade, mencionada acima 

como radicada na compreensão de ser, entre a aptidão do ser-aí e a contingência do ente 

subsistente, mas não está ainda decidido que o primeiro polo desta transitividade intencional 

não possa ser determinado nos mesmos termos em que o segundo.   Com isso, afastamos a 

pretensão precipitada que gera o problema [i]. 

 Resta então o ponto mais complicado.  Pode-se alegar que ao migrar de volta para um 

factum, Heidegger apenas se refugia num sinônimo sem oferecer um fator específico e claro de 

distinção, de modo que sua noção de facticidade ainda padece dos problemas apontados em se 

reconhecer ao ser-aí algum tipo de atualidade no que concerne ao seu modo mais próprio de 

ser.  Não é descabido especular, afinal, se a situação hermenêutica aqui discutida, e o factum da 

compreensão de ser que ela configura e dá expressão, não são eles próprios apreendidos num 

                                                 
67 Admite uma dualidade deste tipo:  Blattner, Heidegger's Temporal Idealism, p. 36-37. 
68 Blattner tem, de fato, uma distinção funcional entre papéis sociais e aptidões auto-interpretativas (obra citada, 
p. 83-85), mas estas últimas precisam ser pensadas como possibilidades que não são nunca exauridas ou totalmente 
implementadas, uma consideração da possibilidade que se reivindica contornando qualquer efetividade, o que 
portanto exige os elementos de convicção que só a angústia pode começar a introduzir. 
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fato verdadeiro e constatável no sentido de que é o caso que ora sustentamos esta compreensão 

de ser, independentemente de se saber se as coisas correspondem aos seus termos.  Estas 

impressões, que estão em questão no problema [iii], parecem tentadoras devido à ambiguidade 

epistêmica que será discutida no capítulo 4, mas elas já sugerem que a noção de facticidade, 

neste ponto, ainda carece de uma elucidação satisfatória.   Na falta desta, tentarei a seguir um 

arranjo provisório para este problema.  A proposta não é nova e tem por inspiração a 

argumentação de Wittgenstein contra a pretensão de se apresentar ou constatar um sujeito 

metafísico (Tractatus Logico-philosophicus, 5.63-5.634).  

 A transitividade da compreensão de ser em relação a algo que decide a cada vez o que 

não é possível, delimita um campo de contingência real, seja física ou metafísica, que a 

possibilidade existencial especifica.  Deste modo, a situação hermenêutica sempre tem algum 

conteúdo real que a cada vez é assinalado em sua especificidade segundo expressões ocasionais 

adverbiais ou demonstrativas: aqui, onde estamos, isto, que se nos apresenta, assim, como ora 

estamos ou ora se apresenta, etc.  Porém, a suspensão epistêmica envolvida no cogito 

hermenêutico, que nisso se assemelha à epoché fenomenológica, não consiste em banir os dados 

epistêmicos, mas pôr em questão sua força assertórica, a interpretação destes dados como 

evidências de objetos subsistentes, na medida em que esta interpretação compõe o acervo da 

compreensão vaga e mediana de ser, que como um todo está sob elucidação e eventual revisão.  

Restaria então perguntar se a mera apresentação imediata destes dados epistêmicos, e a própria 

compreensão de ser que a interpreta, não são um fato de segunda ordem a ser constatado e 

afirmado a respeito de nosso próprio modo de ser.  Esta parece ser a presumida evidência de 

segunda ordem que comprovaria a efetividade sui generis do ser-aí, e que afinal sugere entender 

a facticidade como um tipo de efetividade. 

 A tradição continental costuma postular que desde Heidegger teria superado a 

dicotomia, tida por artificial, entre sujeito e objeto.  Esta pretensão, no entanto, não pode ser 

consequente se o sujeito tiver sido apenas transposto para um outro patamar supostamente 

epistêmico que se pretenda fundamento de determinação assertórica, tornando-se assim um 

objeto de segundo ordem.  O que se dá na manobra mencionada acima é uma tentativa de se 

contornar a vertigem da questão de ser e consequentemente do cogito hermenêutico.  Que 

estamos empenhados no questionamento existencial é um fato que pode ser constatado, mas em 

regresso a partir de outra retomada explícita que resgata a primeira como um fato passado, ainda 

que imediato.  Enquanto constatado, este fato entra no acervo das presunções comuns que a 

cada vez compõe o sentido reconfigurado da situação hermenêutica, acervo este que, dado o 
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rigor do cogito hermenêutico, se vê por inteiro modalizado na possibilidade retida como aptidão 

para questionar.  O ganho cognitivo deste regresso, portanto, não tem qualquer privilégio sobre 

o dado epistêmico ordinário que as coisas nos oferecem.  Além disso, ao pôr-se na condição de 

um objeto de constatação, o ser-aí automaticamente passa à posição de um questionado que está 

por ser determinado numa tematização assertórica, e assim perde de vista o modo de ser 

questionador que explicita a compreensão de ser pré-ontológica como algo que lhe diz respeito 

e que lhe importa em alguma medida, vez que já não surge como possibilidade em aberto que 

se reivindica como própria.  A situação hermenêutica não pode correr por trás de si própria para 

antecipar-se numa apresentação objetiva, e sempre que o tentar encontrará nada mais que o bom 

e velho objeto da tradição.  É por isso que Heidegger, em outro momento, recusa com razão 

esta via de abordagem pela auto-percepção e propõe, o que é mais sensato e cauteloso, abordar 

o ser-aí em regresso a partir do seu empenho cotidiano nas coisas:  

Nós dizemos que o ser-aí não necessita de uma virada de volta para si mesmo, como se ele 
estivesse se mantendo por detrás de suas próprias costas, voltado de início firmemente para as 
coisas diante delas.  Ao contrário, ele nunca encontra a si mesmo em algum outro lugar senão 
��������������������������
��������5uelas que se acham cotidianamente em torno do ser-aí.  
Ele se encontra primária e constantemente nas coisas, porque ele, cuidando delas, por elas 
acossado, sempre repousa de algum modo nas coisas.  Cada um é aquilo que empreende e aquilo 
com o que se ocupa.  Cotidianamente, compreendemos a nós mesmos e à nossa existência a partir 
daquilo que empreendemos e daquilo com o que nos ocupamos.  Compreendemos a nós mesmos 
a partir daí, porque o ser-aí se encontra de início nas coisas.  Não é necessária uma observação 
própria e uma espionagem em relação ao eu para ter um si mesmo:  no próprio estar entregue 
imediato e apaixonado ao mundo mesmo reluz o próprio si mesmo do ser-aí a partir das coisas.69  

  

 Ora, um tal regresso levanta apenas o que consta na compreensão de ser e portanto, traz 

à tona um material modalizado como possibilidade concreta que se mostra relevante em alguma 

medida para quem questiona.  O “fato” que interessa aqui não é primordialmente epistêmico, 

mas existencial, não que percebemos tais e tais conteúdos reais, mas que nos importamos com 

tais conteúdos segundo um modo de os interpretar.  Antes de se tratar de um fato auto evidente 

a partir do qual possibilidades são traçadas, a facticidade deveria ser pensada como o aspecto 

concreto das possibilidades que a situação hermenêutica já sustenta de imediato como 

significativas.  Não algo a ser constatado antes das possibilidades, mas o que especifica as 

possibilidades já abertas e que, deste modo, somente a partir destas pode ser explicitado como 

algo estritamente constatável.  Logo em seguida neste trecho de Problemas Fundamentais da 

Fenomenologia, Heidegger diz que tem em mente aqui um Tatbestand, termo que além de 

                                                 
69 Heidegger, Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 234 (GA 24, 226-227) 
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significar um estado de coisas ordinário, é também a descrição material do tipo legal de um 

crime, o critério material para que uma ação seja determinada como um caso daquele delito.  E 

de volta ao trecho acima mencionado de Ser e Tempo, a facticidade é esboçada como uma 

compreensão que o ser-aí sustenta de que, em seu “destino”, está vinculado com o ente 

intramundano (ST, 56).  Com esta expressão, Heidegger mais uma vez antecipa que o que 

persiste de obscuro remete em verdade à gramática da temporalidade que ainda está por se 

elucidar.   

 A antecipação é pertinente porque mais uma vez estamos de volta a um tema que oscila 

de modo problemático entre algo que o ser-aí não escolhe, o seu empenho concreto junto às 

coisas que lhe importam numa configuração de mundo, e algo cuja possibilidade em aberto, na 

medida em que solicita do ser-aí um implemento, testemunha tal empenho.  Curiosamente, 

Heidegger escolheu logo de início um termo cuja polissemia espelha com riqueza o problema.  

“Faktum” também é a expressão usada por Kant para alegar um fato da razão pura como 

fundamento indemonstrável da moralidade70.  Guido de Almeida aponta que esta expressão traz 

da sua precursora latina uma ambiguidade que viabiliza duas leituras diversas da doutrina moral 

de Kant, uma cognitivista e outra decisionista:  

Com efeito, a palavra 'facto' pode ser tomada isoladamente tanto no sentido de uma verdade 
conhecida quanto no sentido de um acontecimento ou feito histórico. (…) Ora, 'factum' em latim 
é um substantivo derivado do particípio passado do verbo 'facere' e significa propriamente 'feito' 
ou 'acto', de modo particular um acto passível de louvor ou censura, uma proeza ou um crime.  
Em latim, 'factum' não tem, pois, o significado que o derivado 'facto' tem nas línguas românicas, 
e a palavra que, em alemão, corresponde ao substantivo 'faktum' é 'Tat'71.

 Heidegger escolhe este mesmo termo para designar um elemento também 

indemonstrável de sua argumentação, a compreensão prévia de ser, e é muito provável que 

tivesse em mente o uso anterior por parte de Kant.  Deste modo, o outro sentido de “factum” 

serviria para sublinhar o que este elemento tem de aptidão em aberto que podemos a cada vez 

retomar e dar-lhe prosseguimento numa nova situação de questionamento.  O que em Kant era 

uma ambiguidade, aqui é uma ambivalência que convenientemente deixa em aberto a semântica 

do cogito hermenêutico até que ela possa ser esclarecida e preservada em sua complexidade 

nos termos da temporalidade.  

                                                 
70 Kant, I., Crítica da Razão Prática, A 56. 
71 Almeida, G. A., Kant e o “facto da razão”: “cognitivismo” ou “decisionismo” moral?, p. 57-61. 
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 Enquanto tal elucidação permanece em suspenso, tanto melhor evitarmos atribuir à 

facticidade qualquer ideia de atualidade ou dado epistêmico a ser considerado em apartado, 

restando deste modo retermos esta ideia como “problema” (ST, 56). Com esta expressão, 

Heidegger remete não somente a uma incompletude momentânea da nossa compreensão, mas 

à articulação modal desta ideia como possibilidade ora em questão.  Por hora, apurou-se que a 

situação hermenêutica tem a cada vez um elemento real especifico que o ser-aí não escolhe e 

que lhe restringe as possibilidades existenciais, e um empenho prévio no confronto com este 

elemento real, mas tanto o real contraposto quanto o empenho prévio não se apresentam neste 

momento como objetos a serem constatados, mas antes entranhados como aspectos 

determinantes das possibilidades existenciais que a situação abre de imediato.     No contexto 

específico da situação hermenêutica, estes aspectos determinantes do nosso poder-ser são 

referidos mediante expressões ocasionais adverbiais e demonstrativas.  Depois, Heidegger vai 

explicar a facticidade como dejecção [Geworfenheit] do ser-aí no seu “aí” (ST, 136).  

Preliminarmente, podemos sugerir que a facticidade diz respeito à nossa competência para o 

uso de expressões ocasionais, do mesmo modo que ficou sugerido acima que o caráter de ser a 

cada vez meu diz respeito à nossa competência no uso de pronomes pessoais.  Esta hipótese 

será desenvolvida melhor no capítulo seguinte, em que se elucidará os recursos discursivos da 

possibilidade concreta, os quais Heidegger esboçou na noção metodológica de indício formal.   
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3. Indício Formal 

“Para desenhar o céu, não é preciso desenhar o céu.  Desenha-se uma 
ave voando e... o papel é o céu!” 

Quino, Que Presente Inapresentável

 A tarefa primordial de Ser e Tempo é formular explicitamente a questão acerca do 

sentido de ser.  Esta formulação explícita compreende a indicação do ente que deve ser 

questionado [Befragte], o que no caso, inclui a nós mesmos que ora questionamos (ST, 5).  

Nosso modo de ser se revela então como ser questionador, pelo menos inicialmente (ST, 7).  

Mas a questão inicial era acerca do sentido de ser em geral, e portanto, nosso ser questionador 

também está em questão, e nesse caso, também está em questão a possibilidade de uma 

formulação explícita de uma questão, que é a plena atualização desta possibilidade de ser.  Um 

dos elementos desta formulação é o que se espera obter com o questionamento [Erfragtes], que 

é a apreensão do sentido em que aquilo por que se pergunta [Gefragtes] pode ser compreendido.  

Ordinariamente este sentido pode ser apurado e retido em conceitos, que podem ter aqui o 

sentido que tem em Kant, a saber, predicados gerais que podem ser atribuídos àquilo por que se 

pergunta num enunciado que serve de resposta à pergunta.  Ora, a presunção de que aquilo por 

se questiona pode ser trazido a conceitos por notas comuns é ela própria dependente da 

expectativa de que o modo de ser questionador é um comportamento viável e bem sucedido em 

suas finalidades, o que por seu lado está também em questão junto com o modo de ser 

questionador.  Portanto, ao questionar o seu próprio modo de ser enquanto ente que questiona, 

o ser-aí não pode decidir de antemão que a expectativa que é própria deste modo de ser, qual 

seja, a de que o sentido daquilo por que se questiona pode ser retida em predicados gerais, vai 

ser atendida.  Um outro modo de dizer isso é que ao se questionar acerca do comportamento 

questionador, o quão este comportamento é viável, dotado de sentido ou pertinente, não se pode 

já contar com a expectativa de que o resultado deste questionamento se deixará especificar num 

enunciado que sirva de resposta, pois esta expectativa é um elemento que faz parte do próprio 

comportamento questionador, que está em questão.  O que se pode é elucidar esta expectativa, 

juntamente com os outros elementos do comportamento questionador, num levantamento e 

elucidação da nossa compreensão mediana de ser que segue implícita no próprio 

comportamento questionador, mediante um regresso hipotético a partir do mesmo (ST, 8).   

 Neste regresso, que é estritamente hermenêutico e não fornece portanto nenhuma 
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evidência que servisse de resposta, o que se apura de início é que o comportamento é 

compreendido como possibilidade, ele pode ser a cada vez novamente exercido, e ele é 

instanciado no contexto de proferimento da questão, uma vez que o que se questiona somos nós 

mesmos, que estamos proferindo a questão.  Com isso Heidegger pode introduzir os dois 

existenciais preliminares de Ser e Tempo: a existência, no sentido da compreensão que o ser-aí 

tem de possibilidades de comportamento, e o caráter de ser a cada vez meu, pelo qual o ser-aí 

se posiciona perante estas possibilidades (ST, 12).  Em especial, ambos podem ser propostos 

como caráteres da atitude pré-ontológica, uma vez que estavam ainda implícitos na 

compreensão mediana de ser em que tem lugar o exercício do comportamento questionador, ou 

seja, eles podem ser propostos como competências exercitáveis para além do contexto 

específico do questionamento em curso na investigação de Ser e Tempo.  Considerando que 

ambos são explicitados a partir do próprio comportamento em que o ser-aí questiona o seu 

próprio ser, eles são discursivamente articuláveis.  Temos então três elementos que, uma vez 

considerados em implicações mais avançadas, se apresentam como os constituintes da estrutura 

tríplice do descerramento [Erschlossenheit]:  o caráter de encontrar-se ou a disposição afetiva 

[Befindlichkeit], compreender [Verstehen] e fala [Rede] (ST, Seções 28 e seguintes).   

 Em todo este percurso de consideração Heidegger não pode decidir que o modo de ser 

do ente que nós mesmos somos não se resolve em conceitos gerais, mas pode sustentar esta 

possibilidade.  Toda a argumentação de Ser e Tempo, uma vez que se move nas presunções 

implícitas do comportamento que pretende elaborar respostas, se dirige a um resultado que não 

pode ser asserido categoricamente, mas que apenas sugere que esta possibilidade nos solicita 

como mais própria, uma vez que se considere temas especialmente graves que a existência 

cotidiana tende a contornar, como a angústia e o pode ser para a morte.   

 Heidegger deste modo tem um trunfo importante aqui para pretender algum espaço de 

discussão em que se possa propor uma outra noção de verdade alternativa à correspondência 

proposicional.  Isto no entanto coloca um problema semântico para a situação hermenêutica da 

analítica existencial no que concerne à sua conceituação prévia, visto que tal questionamento, 

inobstante o alegado acima, se faz expressar mediante proferimentos que tem a forma 

gramatical de enunciados categóricos.  Um questionamento, enquanto um procedimento 

consequente, precisa avançar além da mera formulação reiterada da questão, e tendemos a 

presumir que este avanço se dá mediante respostas, uma tendência cuja apresentação formal 

dos textos de Heidegger parece confirmar.  O “eu sou” hermenêutico, como acima elucidado, 

pode ser sustentado como questão e como possibilidade concreta, mas não está claro que as 
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formulações que se lhe seguem no prosseguimento da analítica existencial, uma vez que tem a 

forma de asserções, não deixam para trás a retomada expressa da situação hermenêutica, na 

medida em que afirmam algo efetivo e determinado em si mesmo no presente e que pode ser 

descrito mediante predicados gerais. Este é um dos motivos para nos determos por um momento 

na disciplina metodológica do indício formal [formale Anzeige], a que Heidegger costuma 

recorrer quando precisa contornar a semântica tradicional de correspondência, e que servirá 

aqui para explicar que meios discursivos o cogito hermenêutico ainda disponibiliza para a 

analítica existencial.     

 No entanto, o modo como este recurso é apresentado pelo próprio Heidegger é pontual 

e obscuro, e dá vazão para várias interpretações que não ajudam a contornar a abordagem 

assertórica do ente subsistente.  Três ideias especialmente problemáticas que rondam suas 

alegações serão a seguir enfrentadas e, espera-se, afastadas: [i] a postulação de que o indício 

formal é o único método consequente da filosofia, desautorizando as demonstrações lógicas e 
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tem caráter descritivo, mas é uma exortação dirigida ao ser-aí no intérprete para que se aproprie 

de suas possibilidades existenciais mais próprias.   

 Neste pormenor, portanto, muito do que o próprio filósofo diz a respeito terá que ser 

visto com desconfiança e ressalva, se pretendemos que a analítica existencial se desenvolva em 

termos consequentes, e far-se-á necessário uma minuciosa discussão com o comentário que 

assimilou estes problemas, muitas vezes na suposição apressada de ter encontrado neste 

conceito a elucidação da noção de verdade como desvelamento.   

 O esperado é uma noção de indício formal não de todo coincidente com o que Heidegger 

pretendia, mas que lhe serve melhor para prosseguir na obtenção da sua tese primordial, a saber, 

que o modo de ser do ente que nós mesmos somos não pode ser plenamente articulado nos 

termos de enunciados determinantes que descrevem estados de coisas.  Tentarei mostrar que os 

indícios formais consistem em proferimentos que remetem à situação hermenêutica aberta no 

que aqui se propôs anteriormente como cogito hermenêutico, de modo a que o modo de ser dos 

próprios interlocutores da analítica existencial prossiga em questão de modo expresso e sem 

desvios. Também pretendo mostrar que os indícios formais não podem ser mais do que isso, e 

em particular, que não podem ser eles próprios uma resposta para esta mesma questão, sob pena 

do questionamento existencial se ver obstruído por um encaminhamento que segue o modo 

tradicional de se interpretar um enunciado predicativo segundo o próprio parâmetro de verdade 
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que Heidegger pretende rever o alcance e fundamento. 

3.1 Paradoxo da Tematização 

 O indício formal tem sido apontado como a solução para um problema que é 

sistematicamente colocado pela postulação de Heidegger de que o sentido de ser e o modo de 

ser do ente que nós mesmos somos reivindicam um parâmetro de verdade que não se reduz ao 

que tradicionalmente é posto em termos de correspondência entre enunciado e estado de coisas 

(ou, nos termos de Heidegger, ente subsistente).  O problema aparece na constatação 

incontornável de que a própria analítica existencial, onde supostamente tal parâmetro 

qualificado de verdade viria a ser elucidado, se fazer expressar mediante enunciados.  

Acompanhando Dahlstrom72, designaremos este problema de paradoxo da tematização, que 

impõe então a seguinte restrição procedimental:  se investigamos um sentido de verdade que é 

mais primordial do que o tradicional, então não podemos usar este último para justificar os 

enunciados desta investigação.  Surge então a tarefa aparentemente ingrata de se explicar como 

os enunciados de Ser e Tempo podem ser interpretados de modo a não serem tomados como 

algo que espera ser confirmado ou refutado pelos fatos.   

 O paradoxo da tematização pode servir aqui como baliza metodológica.  Ele evita que a 

discussão do indício formal gire em círculos infrutíferos e se disperse em soluções aparentes ou 

pretensões impraticáveis.  Nenhuma abordagem do indício formal que se resolva em termos de 

alguma atualidade que confirma ou refuta um enunciado é consequente para as demandas 

metodológicas da analítica existencial.  Por outro lado, a elucidação do indício formal não 

precisa ser ela própria a elucidação da noção de verdade como desvelamento, mas apenas um 

recurso hermenêutico que assegure aos enunciados da analítica existencial um modo de leitura 

que, em princípio, não os reduza à semântica da noção tradicional de verdade. Num modo mais 

simples de dizer, o que se precisa propor é que enunciados podem ser significativos em outros 

termos além daqueles da mera correspondência entre sentença e estado de coisas, o que por si 

só não decide ou se explica que outros termos seriam estes. 

 Um passo significativo nesta discussão seria suspender a semântica de inspiração 

fregeana que entende que o significado de um enunciado consiste tão somente na sua aptidão 

                                                 
72 Dahlstrom, D. O., Heidegger's Concept of Truth, p. 236. 
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para ser verdadeiro ou falso no sentido tradicional, e que o significado de qualquer expressão é 

uma função da contribuição desta expressão para o valor de verdade do enunciado73.  

Wittgenstein sugere nas Investigações Filosóficas (§§ 116-117) que explicar o significado de 

uma expressão é explicar a sua regra de emprego.  Isto abre possibilidades hermenêuticas bem 

mais amplas, que compreendem inclusive o uso tradicional do enunciado e as diferentes e 

casuísticas categorizações em que eles se articulam.  Saber por exemplo se é mais exato falar 

de moléculas ou pedras num caso concreto não é mais uma questão de se perguntar pelos 

constituintes semânticos de uma linguagem, mas sim pelo contexto apropriado em que as 

expressões têm seu uso regular.  No entanto, ainda persiste o questionamento a respeito de por 

quais parâmetros recusamos certos usos linguísticos ou propomos outros novos.  Esta discussão 

é contornada por Wittgenstein, talvez por justos motivos.  Se ela de algum modo se articula 

sistematicamente nos termos tradicionais, ela simplesmente não tem sentido, questiona onde 

nada há para ser questionado.  Não escolhemos ou julgamos os jogos de linguagem em curso e 

não há sentido pretender fazê-lo, já que sempre o faremos de algum outro jogo de linguagem.  

A noção de verdade como desvelamento proposta por Heidegger mostra aqui sua ambição mais 

extrema.  Pretende-se que podemos nos posicionar criticamente perante nossas práticas 

discursivas mesmo sem que tal julgamento se reduza a alegar alguma correspondência 

fundamental entre elas e supostos átomos metafísicos de realidade, e sem tão pouco se restringir 

a dizer que são tão somente as práticas efetivas de uma comunidade.  Que modo de se posicionar 

seria este, é uma dentre as muitas questões perseguidas na analítica existencial.  Mesmo assim, 

o lema das Investigações Filosóficas é útil para pôr em suspenso a semântica tradicional que 

sistematicamente reduz a verdade à correspondência entre enunciado e fato.   

 O ponto decisivo é mostrar que enunciados podem ter outros significados, outros modos 

de serem compreendidos, além daquele apontado pela semântica tradicional, na medida em que 

atendam certos usos em ocasiões específicas.  Com isso temos um território novo onde o indício 

formal pode começar a ser proposto como consequente.   

  

                                                 
73 Evans, G., The Varieties of Reference, p. 8. 
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3.2 Filosofia e indício formal 

3.2.1 As preleções da década de 20 

 Embora mencione o indício formal como uma noção metodológica ao longo de Ser e 

Tempo (ST, 53, 114, 179, 231, 313), Heidegger não chega a explicar expressamente na própria 

obra o que entende propriamente por esta expressão.  Alguns comentadores têm julgado 

encontrar nas considerações dos cursos da década de 20 a respeito do tema o material mais 

promissor para sustentar que Heidegger não precisa fazer uso em suas alegações da própria 

noção de correspondência que ele pretende ser derivada e imprópria aos temas a que se propõe 

elucidar, a saber, o sentido de ser e, preliminarmente, o ser-aí74.  De algum modo, os enunciados 

e conceitos da analítica existencial não teriam um significado objetivo a ser remetido a fatos e 

coisas determinados, mas funcionariam como meras indicações iniciais para uma tarefa de 

concretização do seu próprio sentido por parte do intérprete.   

 Ocorre que o teor destas passagens, em que Heidegger parece estar ainda esboçando as 

hipóteses a serem propostas em Ser e Tempo, é predominantemente obscuro e pouco conclusivo, 

o que torna a própria concepção do que seria um indício formal um tema digno de elucidação.  

Em linhas gerais, Heidegger sustenta nestes textos uma posição bastante forte sobre a natureza 

da investigação filosófica e sobre a semântica dos termos e enunciados filosóficos.  Para ele, a 

investigação filosófica não teria nenhum teor descritivo de estados de coisas atuais ou mesmo 

de objetos de segunda ordem, mas seria primordialmente voltada para nos apropriarmos 

expressamente de nossa compreensão de ser, o que não se daria numa teoria ou num fato 

passível de ser descrito e provado, mas seria tão somente executável no que se pretenderia ser 

uma existência autêntica.  Dado isto, termos e enunciados filosóficos teriam uma semântica que 

se poderia chamar indicativo formal, com o que se quer dizer que eles não denotam coisas e 

fatos, mas apenas apontam a direção inicial de uma tarefa de conversão a ser implementada 

pelo intérprete em seu próprio ser-aí. 

 Tentarei mostrar que a posição que Heidegger postula nestes textos acerca do que seja a 

filosofia é ainda mais problemática e implausível do que sua noção de verdade.  Ela inviabiliza 

o diálogo com a própria tradição filosófica da metafísica do ente subsistente, a que Ser e Tempo

                                                 
74 Por exemplo, Dahlstrom, D. O., Heidegger's Temporal Idealism��>�
����
��?(, Heidegger's Formal Indication: A 
Question of Method in Being and Time��?��, R. R., Verdade e Indicação Formal.   
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se dirige e pretende elucidar as presunções e desdobramentos.  Nestes momentos, Heidegger 

confunde a elucidação filosófica de práticas discursivas exortativas com estas próprias práticas, 

e faz parecer que o questionamento filosófico exige do interlocutor algum tipo de adesão 

messiânica ao tema questionado, o que podia com razão ser recusado e ter dado força ao 

preconceito que ainda prejudica a compreensão dos aspectos mais importantes e convincentes 

do seu pensamento. 

 Neste exercício, abordarei trechos de dois destes cursos que antecedem Ser e Tempo, 

nos quais, a ensejo de apresentar o recurso metodológico do indício formal, Heidegger discute 

de perto com a tradição metafísica e com os procedimentos de formalização que a mesma 

consagrou com um recurso válido de elucidação e convencimento.  Ao contrário dos 

comentadores mencionados, que veem nestes trechos pistas metodológicas para a investigação 

em curso em Ser e Tempo, tentarei mostrar que os mesmos só ganham algum sentido 

consequente em se presumindo os resultados mais decisivos daquela obra.  Invertendo-se a 

ordem das razões deste modo, os trechos deixam entrever que Heidegger tinha uma visão clara 

dos potenciais e limitações dos procedimentos de formalização e onde os mesmos encontram 

seu devido lugar a partir do existencial da compreensão de ser, algo de que dá somente um 

esboço em Ser e Tempo (ST, 88).  Também mostram que Heidegger tinha bons motivos para 

levantar reservas com respeito à pertinência universal destes procedimentos, não com relação à 

filosofia em geral, mas especificamente com respeito aos temas considerados na analítica 

existencial e no questionamento do sentido de ser, porque prejudicariam logo de início a 

possibilidade do resultado a que pretendia chegar, a saber, que o ente que compreende o sentido 

de ser não é um ente subsistente entre outros, mas uma singularidade histórica em aberto que 

se empenha de modo compreensivo e discursivamente articulável no entorno do ente 

subsistente. 

3.2.2 Indício formal e Formalização 

 Heidegger não chegou a difundir uma explicação clara e inequívoca do que seria um 

indício formal. Uma de suas melhores tentativas se deu mediante a comparação entre este 

suposto recurso metodológica e os procedimentos epistêmicos tradicionais de generalização e 

formalização, como os mesmos haviam sido elucidados por Husserl.  Isso é tratado em 

Fenomenologia da Vida Religiosa. 
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 Tanto a generalização [Generalisierung], quanto a formalização são modos de 

considerar o ente em seus aspectos mais gerais [Verallgemeinerung]75, sob a presunção de que 

estes aspectos são os que tem relevância para conhecimento do ente.  A generalização é a 

organização de um campo temático segundo as determinações materiais dos objetos, e fornece 

a sistematização tradicional do conhecimento em gêneros e espécies.  Ao que parece, Heidegger 

pretende que ela é proposta sobre um acervo já disponível de determinações apuradas e 

pensadas como contidas nas coisas e reciprocamente implicadas, de modo a que as 

determinações mais específicas estejam sob a abrangência das determinações mais gerais.  O 

procedimento aqui, portanto, é sobre conteúdos predicativos, organizando-os em níveis, ou 

estágios.   

 O que Heidegger entende por formalização, ou predicação formal, não é tão claro.  De 

início tenta distingui-la por contraste com a generalização, na medida em que não é a apreensão 

de um conteúdo de determinação dado na coisa, e também por não estar restrita ao ordenamento 

em gêneros e espécies.  Os exemplos que dá aqui são conceitos habitualmente tematizados na 

metafísica: objeto, essência76.  Ao que parece, Heidegger tem em vista a elaboração de conceitos 

de segunda ordem, que classificam os conceitos materiais.  Assim se pode dizer que um pedaço 

de mármore é um objeto, sem se propor isso com base em alguma determinação material do 

mármore, e também sem se introduzir o predicado “objeto” em toda a ordenação de gêneros 

que sobe do mármore até os minerais e assim por diante.  Num outro modo de dizer que 

Heidegger reconheceria de seus estudos em Kant, as formalizações não são predicados reais.   

 Neste caso, é preciso esclarecer em que se fundam tais predicações.  Heidegger diz, elas 

brotam do sentido da própria relação de colocação, ou remissão performativa, ou ainda remissão 

configurativa [Einstellungbezug]77.  Não disponho de uma boa tradução para este termo na 

presente discussão.  Na tradução brasileira, escolheu-se “referência atitudinal”.  Creio que o 

importante é garantir uma tradução que preserve a transitividade, de modo a não se perder de 

vista que a formalização é proposta a partir da relação de compreensão já em curso em que um 

ente é classificado segundo predicações reais, como Heidegger esclarece em seguida:   

                                                 
75 Heidegger, M., Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 53 e seguintes (GA 60, p. 57 e seguintes).    
76 Heidegger, M., Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 54 e seguintes (GA 60, p. 58 e seguintes). 
77 Tanto Bezug quanto Einstellung oscilam nestes trechos entre uma acepção mais hipostasiada e outra mais 
performativa.  Esta ambiguidade é o solo em que Heidegger está discutindo com a tradição filosófica que tomou a 
atitude intencional como estruturas mentais subsistentes, e da qual vai se afastar ao propor que estas estruturas são 
elaboradas tardiamente em relação à implementação originária destes modos de acesso, cujo resgate ele pretende 
empreender fazendo uso do indício formal. 
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Eu não vejo a determinação quidativa a partir do objeto, ao contrário, eu vejo sua determinação, 
por assim dizer, 'em redor'78. Eu preciso ver para além do conteúdo quidativo e me ater apenas 
a que o objeto é dado e apreendido num modo de colocação [ou de atitude]. Assim a formalização 
surge a partir do sentido de remissão da própria relação pura de colocação, e não do “conteúdo 
quidativo em geral”79.

 Com isso pode se concluir que a formalização trata justamente dos modos de acesso ao 

ente intramundano que Heidegger pretendia ter um horizonte mais apropriado de interpretação 

no indício formal, e que por Einstellung toma numa acepção mais performativa a relação 

intencional que neste período considera sob o termo “ter”, e em Ser e Tempo sob os termos 

“comportar-se perante a” e “compreender”.  Acontece que a formalização ainda é uma 

teorização, porque ela é guiada pelo mesmo ideal de universalidade da generalização, e assim 

é possível se propor teorias lógico-formais e ontologias formais80.  A mesma expectativa de se 

apreender os aspectos mais gerais das coisas, de modo a organizá-las em esferas, ou regiões, 

sob conceitos reais, permite que se proponha esferas, ou regiões, sob conceitos de segunda 

ordem, quer dizer, conceitos que organizam os modos de compreensão dos conceitos reais de 

primeira ordem.   

 Formal aqui, portanto, diz respeito ao sentido relacional ou de remissão deste modo 

performativo de colocação, que não é o sentido em que se acessa as determinações reais 

apuradas nesta colocação.  Se tomarmos “sentido” na acepção de Ser e Tempo, ele é o próprio 

quadro em que se organiza este modo de acesso, ou seja, é o próprio modo de colocação 

satisfatoriamente articulado.  Dizer que algo tem sentido, é dizer que algo está configurado de 

modo a ser compreensível, ou seja, interpretado como algo (ST, 151).  Há o sentido em que 

tematizamos o ente intramundano, um quadro de compreensão ou perspectiva a partir do qual 

apuramos determinações genéricas das coisas.  Compreendemos um certo ente em termos de 

água, a partir do que apuramos que a água está fria, fervida, boa para se beber etc.  Mas na 

formalização se quer abordar este próprio quadro ou perspectiva em que algo se dá a 

compreensão.  É preciso, portanto, um arcabouço de sentido diverso, ao que parece reflexivo, 

que se volte não para o objeto, mas para a própria atitude de remissão em que qualquer objeto 

se dê, o que tradicionalmente a tradição propôs como a relação intencional:   

                                                 
78 Uma tradução assumidamente livre que proponho para este difícil trecho: “Ich sehe nicht die Wasbestimmtheit 
aus dem Gegenstand heraus, sondern ich sehe ihm seine Bestimmtheit gewissermaßen »an«.” (GA 60, p. 58). 
79 “Ich muß vom Wasgehalt wegsehen und nur darauf sehen, daß der Gegenstand ein gegebener, einstellungsmäßig 
erfaßter ist.  So entspringt die Formalisierung aus dein Bezugssinn des reinen Einstellungsbezugs selbst, nicht 
etwa aus dem »Wasgehalt überhaupt«.” (GA 60, p. 58). 
80 Heidegger, M., Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 57-58 (GA 60, p. 61-62). 
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A determinação [formal] se desvia do conteúdo material do objeto, ela o considera segundo o 
�����������5�������3�����������3�����
�����������apreendido��������5������5�����
�������

cognitiva se dirige.  O sentido de “objeto em geral” diz apenas:  o “para quê” da relação de 
colocação [ou remissão performativa]. Esta relação de colocação [ou remissão performativa] 
possui uma multiplicidade de sentidos que podem ser explicitados – e de tal modo que esta 
explicitação pode ser considerada como determinação segundo a esfera de objeto. Mas o sentido 
relacional [ou remissivo] não é nenhuma ordem, nenhuma região, ou é apenas indiretamente, na 
medida em que ganha forma numa categoria de objeto a que uma região corresponde81. 

 Heidegger dá a entender que por formalização tem em mente uma gama de 

procedimentos a partir dos quais são propostos objetos matemáticos, formalizações lógicas e, 

num nível mais elaborado, ontologias formais como as que a metafísica ocidental articula em 

termos de categorias:   

Sob a formalização temos que compreender portanto diversas coisas:  determinação de algo 
como objeto, atribuição à categoria formal objetiva, a qual por sua vez não é originária mas 
apenas representa o dar forma de uma remissão.  Tarefa de dar forma à multiplicidade dos 
sentidos de remissão. (…) Através deste dar forma a partir do sentido de remissão, as categorias 
formais possibilitam a realização de operações matemáticas. (…) Teoria do ontológico-formal 
(mathesis universalis) a partir do sentido da própria possibilidade de remissão82.

 A remissão performativa é uma relação de colocação, ou de configuração, a que portanto 

pode ser dada uma forma, de modo a se lhe poder propor um acesso teórico, mas apenas de um 

modo derivado.  Primordialmente esta relação de colocação tem lugar numa execução 

originária, uma atitude de remissão que a formalização perde de vista.  Há um sentido originário 

de “formal” que a formalização não alcança: “Pois já se pensa na ‘Ontologia Formal’ algo que 

ganhou forma objetivamente.  Num sentido lato, a ‘região formal’ também é um ‘domínio 

material’�����'3��3������5�������3�����3
�”83.

                                                 
81 “Die Bestimmung biegt sofort ab von der Sachhaltigkeit des Gegenstands, sie betrachtet den Gegenstand nach 
������������	
������������	��������������������������������������������
����������������		�	��������������

geht.   Der Sinn von »Gegenstand überhaupt« besagt lediglich: das » Worauf« des theoretischen 
Einstellungsbezugs.  Dieser Einstellungsbezug hat in sich eine Mannigfaltigkeit des Sinnes, die expliziert werden 
kann -- und zwar so, dass diese Explikation als Bestimmtheit nach der Gegenstandssphäre hin betrachtet werden 
��		������������������		��������	�����	�	
����	������	�������	����	������
������	������������������������	���

formalen Gegenstandskategorie, der eine »Region« entspricht.” GA 60, p. 61 
82 “Wir haben also unter Formalisierung Verschiedenes zu verstehen:  Bestimmung eines Etwas als Gegenstand, 
Zuordnung zur formal gegenständlichen Kategorie, die aber ihrerseits nicht ursprünglich ist, sondern nur die 
Ausformung eines Bezugs darstellt. Aufgabe der Ausformung der Mannigfaltigkeit des Bezugssinnes. (…) Durch 
ihre Ausformung aus dem Bezugssinn ermöglichen die formalen Kategorien eine Durchführung mathematischer 
Operationen. (...) Theorie des Formal-Ontologischen (mathesis universalis) aus dem Sinn der Bezugsmöglichkeit 
selbst.” GA 60, p. 61-62 
83 “Denn man meint in der »formalen Ontologie« schon ein gegenständlich Ausgeformtes. Die »formale Region« 
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 Heidegger precisa tornar claro este sentido mais fundamental de “formal”, para poder 

propor que suas indicações formais não se reduzem às formalizações habituais da matemática 

e da metafísica, o que ele tenta num outro curso deste período, Interpretações Fenomenológicas 

de Aristóteles:   

Para apreender o sentido plenamente, é preciso uma interpretação radical do próprio 'formal': um 
sentido existenciário do formal.  O contrário não é 'material', conteúdo eventual. Formal também 
não é o mesmo que eidético, e o uso deste termo no sentido de 'generalidade universal' é 
absolutamente problemático na fenomenologia.  'Formal' fornece o 'caráter inicial' da execução 
da temporalização da implementação originária do que é indicado84.

 Heidegger se vê forçado a antecipar o tema da temporalidade própria para esclarecer o 

que pretende ser um indício formal pensado como método da filosofia.  A seguir tentarei resumir 

resultados da segunda parte de Ser e Tempo que lançariam alguma luz ao trecho.   

3.2.3 Indício Formal e Temporalidade 

 Na cotidianidade impessoal estamos imersos na temporalidade ordinária e imprópria, a 

sucessão indistinta e indefinida de momentos vazios indexados por alguma periodização 

subsistente, como o movimento dos astros, a transição entre as estações e o funcionamento do 

relógio.  Nesta imersão, perdemos de vista que cada indexação deste tipo só pode ter lugar por 

ocasião da consideração de um agora, ou seja, o proferimento de um “dêitico” deste teor, o qual, 

satisfatoriamente esclarecido, presume de igual parte a consideração de um não-mais-agora, ou 

seja, um antes, e um ainda-não-agora, um depois (ST, 351 e seguintes, e 420 e seguintes).  

 Com isso Heidegger pode propor a temporalidade própria nos termos das três ecstases 

irredutíveis, o ter-sido, o presente e o futuro, mas não teria conseguido oferecer mais do que 

uma estrutura que poderia, em princípio, ser tomada como algo subsistente, ou seja, não teria 

conseguido propor a temporalidade própria como nossa possibilidade mais própria e singular 

de interpretação do tempo (e do ser).  Seria preciso ainda ter mostrado que o ente que nós 

                                                 
��������������	���		���� ����	�!�� ������"���� ���� �������# GA 60, p. 59. 
84 “Um den Sinn ganz zu erfassen, bedarf es der radikalen Interpretation des »Formalen« selbst: existenzieller 
��		�����$������	��%��	���������	� ���!��������"
�������� �����������$������������ ��	� ������ ��������� ��������	�

Verwendung in der Deutung des generell Allgemeinen ist überhaupt problematisch in der Phänomenologie. 
»Formal« gibt den »Ansatzcharakter« des Vollzugs der Zeitigung der ursprünglichen Erfüllung des Angezeigten.”
GA 61, p. 33. 
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mesmos somos tem uma pendência sempre em aberto com esta estrutura peculiar, ou seja, que 

o ser-aí, sendo em torno do seu próprio ser, se vê persistentemente convocado a interpretar-se 

num esforço de síntese que segue esta estrutura e que se resolve numa história em aberto de 

alguém (ST, 302 e seguintes).   

 Para tanto, seria necessário mencionar uma disposição afetiva peculiar, acessível em 

princípio a qualquer interlocutor, em que nos víssemos esvaziados das determinações e dos 

papéis sociais que a cotidianidade nos disponibiliza, as quais, por terem o teor predicativo que 

atende à demanda da impessoalidade, reforçam a tendência que temos a nos compreendermos 

como entes subsistentes e são, portanto, genéricos o bastante para nos vermos entregues tão 

somente à temporalidade ordinária dos momentos presentes que se sucedem indiferente e 

indefinidamente marcados por uma periodicidade subsistente, o tempo das coisas que não tem 

história.  Esta tendência se impõe de modo sistemático, porque é radicada na lida do ente 

intramundano, e no enunciado que o toma como coisa subsistente.  Para vencê-la, a disposição 

afetiva aludida, precisa esvaziar por completo as determinações subsistentes e nos reduzir a 

responsabilidade por uma possibilidade vazia, que não se reduz a nenhuma das possibilidades 

niveladas que a medianidade impessoal disponibiliza, as quais podem sempre ser novamente 

tomadas como papéis ou predicações subsistentes disponíveis para qualquer um.   

 A elucidação da disposição da angústia mostra que ela nos confronta com um tal 

esvaziamento, e a consideração do tema da morte nos sugere que, para além de toda a 

possibilidade contingente de que algo subsistente e determinado venha a se dar, somos 

entregues à constante possibilidade de uma impossibilidade absoluta que nos singulariza, uma 

possibilidade, portanto, que resiste a ser generalizada em alguma predicação (ST, 267 e 

seguintes).  A singularidade extrema de alguém se resolve então numa responsabilidade vazia 

por uma possibilidade mais própria que precisa se definir não numa determinação específica, 

mas na abrangência de toda a dimensão em aberto que a possibilidade da morte delimitou de 

modo incontornável.  Este é o fundamento de arrebatamento na possibilidade mais própria, o 

antecipar no futuro, da qual se empreende o resgate do ter-sido numa presentificação do instante 

decisivo.  Deste modo as três ecstases articulam a história de alguém que tem o próprio ser 

como uma questão singular, “quem sou/és/somos”, ao invés de “o quê”, uma questão que 

precisa sempre ser reconduzida novamente a este esforço de singularização, pelo menos 

enquanto houver ser-aí (alguém, e portanto, uma cultura e uma tradição em aberto pela qual 

este alguém responde e considera a origem e o destino).   

 A possibilidade de nos comprometermos em momentos decisivos, que nos vinculam 
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deste modo abrangente, está disponível para ser a todo o tempo retomada, se a força da 

impessoalidade não se fizer excessiva, como Heidegger em alguns momentos sugere ser o caso 

no século XX.  Mas ela não pode ser tão somente descrita, ou mesmo pode, sob o prejuízo de 

imediatamente se dissimular numa estrutura nivelada e subsistente qualquer.  O que acontece 

aqui é a força da impessoalidade nivelando os acontecimentos históricos para passá-los adiante 

como fatos quaisquer que são em princípio os mesmos para qualquer um, e portanto não 

mobilizam propriamente ninguém.  Esta possibilidade precisa ser implementada como uma 

possibilidade mais própria, ou seja, como uma possibilidade que nos solicita enquanto nossa 

(minha/sua) e ganha sentido numa história em curso articulada nas três ecstases.  Para tanto, é 

preciso invocar a implementação originária, resgatar o que o ter-sido nos lega de significativo 

e dar-lhe ocasião para sua temporalização oportuna, sua maturação, que pode ou não se dar.   

 Deste modo, o que é formalmente indiciado, no caso, o nosso ser-aí mais próprio, não é 

algo que subsistiria em si mesmo em algum lugar, e que como tal pudesse ser descrito e 

determinado em si mesmo, mas é uma possibilidade vazia, ou pura, sempre em aberto, que só 

pode ser trazida ao desvelamento próprio uma vez implementada no contexto de uma 

decisividade histórica significativa para os debatedores envolvidos, quer dizer, se for assumida 

como um poder-ser concreto que compete aos interlocutores de Ser e Tempo, e em última 

análise, à cultura e à tradição filosófica que se projetam segunda a interpretação metafísica do 

ser em termos de presença ou substância. 

 Heidegger parece pretender que o sentido mais fundamental de “formal” deveria não 

somente atentar para as possibilidades de compreensão dos entes intramundanos, em cujo 

horizonte os mesmos se atualizam num conteúdo material real, mas também mostrar o contexto 

histórico e existencial de instauração destas possibilidades.  Examinando mais atentamente, vê-

se que Heidegger pretende que as formalizações não são radicalmente formais justamente por 

abstraírem de todo o conteúdo:   

Mas justamente porque a determinação formal é inteiramente indiferente ao conteúdo ela é 
fatal para o aspecto remissional e executivo do fenômeno, já que prescreve, ou ao menos 
contribui para prescrever, um sentido de remissão teórico.    Ela encobre o que é relativo à 
execução – o que possivelmente é ainda mais fatal – e se dirige unilateralmente para o 
conteúdo.85

                                                 
85 “Aber gerade, weil die formale Bestimmung inhaltlich völlig indifferent ist, ist sie für die Bezugs - und 
Vollzugsseite des Phänomens verhängnisvoll - weil sie einen theoretischen Bezugssinn vorschreibt oder wenigstens 
mit vorschreibt. Sie verdeckt das Vollzugsmässige -- das ist womöglich verhängnisvoller - und richtet sich einseitig 
auf den Gehalt.” GA 60, p. 63. 
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 A formalização é, num primeiro momento, formal, porque se volta para o aspecto 

remissional da colocação do ente intramundano, e não para as determinações materiais do ente 

ele mesmo.  Mas não é suficientemente formal porque toma esta colocação do ente (o 

compreender, o ter, o comportar-se perante o ente), ela própria como um outro ente subsistente, 

por exemplo, uma estrutura ou uma relação, e deste modo a interpreta ainda como algo a ser 

determinado segundo predicações (que tradicionalmente são assinaladas como “puras” ou 

“transcendentais”) mas que ainda são, num sentido lato, predicações.  Nesta expectativa, dado 

que predicações são em princípio interpretações segundo aspectos gerais, a formalização dá 

prosseguimento ao pendor nivelador e desmundanizador da impessoalidade, o qual já estava 

em curso na generalização. Deste modo, os procedimentos de formalização perdem de vista que 

primordialmente esta colocação é uma atitude cuja compreensão genuína consiste em assegurá-

la como uma possibilidade significativa de ser, um poder ser próprio a ser assumido por alguém, 

o que só pode ser feito no contexto da temporalidade singular.   

 A formalização perde de vista que aquilo que ela formaliza como relação ou estrutura é 

apenas a generalização e repercussão muito tardia de uma instauração originária cujo modo de 

ser é histórico, e que portanto, só pode ser genuinamente apropriado como um acontecimento 

significativo na temporalidade própria, ou seja, como algo que, por ocasião da reinstauração 

executável na decisividade antecipadora, pode ser resgatado e conduzido aos desdobramentos 

mais próprios segundo o mais abrangente sentido que nesta decisividade se puder elaborar.  E 

em termos mais concretos, o que está sendo dito é que a tradição cultural e filosófica que 

interpreta o ser em termos de ente subsistente, ou seja, a metafísica, precisa posicionar-se 

perante a sua própria compreensão de ser e assumi-la como um projeto histórico em andamento, 

ou seja, um percurso com uma origem e destino, que não subsiste em si mesmo junto às coisas 

intramundanas, mas que nos solicita a responsabilidade por sua condução.   

3.2.4 Messianismo Filosófico  

 As alegações pesadas e excessivamente concentradas que arrisquei aqui não pretendem 

ser esclarecedoras nem convincentes.  Elas apenas mostram o quanto Heidegger está 

presumindo quando quer descartar a tradição filosófica que se orientou segundo formalizações 

e propor sem mais que a filosofia é uma disciplina que só encontra um método consequente no 

indício formal.  Esta tradição entende os modos de acesso aos entes subsistentes como outros 
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entes subsistentes a serem determinados num acesso teórico de segunda ordem.  Já Heidegger 

entende que a própria compreensão de ser em termos de um ente subsistente é a repercussão de 

uma decisão primordial a respeito da qual precisamos nos perguntar a razão de ser, o sentido e 

os desdobramentos mais próprios em aberto, o que implica que uma tal compreensão de ser não 

pode ser acessada em sua plena verdade se não for assumida como responsabilidade histórica 

de alguém.  Que alguém o venha a fazer não pode ser determinado teoricamente, mas apenas 

sugerido ou indiciado, como possibilidade em aberto.  Daí a alegada incompletude do indício 

formal.   

 Nesta abordagem, a filosofia não seria nada do que se esperaria de uma disciplina teórica 

ou intelectual e é vista como algum tipo de iniciação a um modo de vida existencialmente 

autêntico.  Empreender um questionamento filosófico e empenhar-se na possibilidade 

existencial mais própria seriam uma e a mesma atividade.  A partir daí parece lógico 

desautorizar os procedimentos de formalização e os meios lógicos de demonstração que 

caracterizam a metafísica tradicional como impertinentes ao questionamento filosófico e propor 

que a filosofia envolve algum tipo de adesão pessoal a um certo ideal de vida.  É fácil ver que 

este não é o melhor ponto de partida se Heidegger pretende algum espaço de diálogo com os 

pensadores que lhe antecedem.  A tese não é insustentável, e talvez Ser e Tempo, bem 

interpretado, seja suficiente para fundamentar estas presunções, mas não é inteiramente 

evidente a partir tão somente de uma concepção específica do que seja filosofia, se com uma 

tal concepção ainda se pretender dispor de um solo comum de discussão entre Heidegger e a 

tradição metafísica.  Sem uma elucidação convincente da temporalidade como horizonte de 

sentido do nosso modo de ser e do próprio questionamento filosófico, as alegações 

metodológicas dos cursos da década de 20 incorrem num messianismo que tem pouco apelo a 

quem, razoavelmente, não identifica a diligência neste questionamento com algum tipo de 

adesão religiosa. 

 Heidegger não ignora que o que ele está propondo ser a filosofia não é coisa fácil de ser 

concedida pela tradição filosófica que trabalha a partir de formalizações e que busca elaborar 

ontologias formais.  Por isto, queixa-se de um preconceito que o indício formal poderia evitar, 

o de que a filosofia deve atender o mesmo ideal de universalização que está em curso na 

generalização e na formalização86.  No entanto, é certo também que quem se filia a este ideal 

pretende justamente evitar qualquer prejulgamento, abstraindo de qualquer elemento que 

particularizasse a abordagem, sob a presunção de que o que é abordado é algo subsistente e 

                                                 
86 Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 58 (GA 60, p. 62). 
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determinado em si mesmo independentemente do modo de se abordar e que, tanto quanto 

possível, o melhor é se evitar que o que há de casuístico em cada modo de abordagem vicie a 

apuração destas determinações.  O indício formal, portanto, não visa a prevenir todo e qualquer 

pré-julgamento, como Heidegger insinua um pouco antes87, e tal não poderia ser mesmo o caso 

em se prevalecendo a relevância da circularidade hermenêutica, mas sim um preconceito 

bastante específico, que não é simplesmente a presunção de que o modo de ser dos entes 

subsistentes está aberto a um acesso teórico, o que é uma suposição legítima da ciência, mas 

sim a presunção de que todo o ente é um ente subsistente e, portanto, tem seu acesso adequado 

numa abordagem teórica.  Um tal preconceito, cuja força sistemática e implícita Ser e Tempo

propõe estar radicado na acessibilidade pública do ente intramundano, aberta na impessoalidade 

e preservada e difundida na enunciação categórica, não pode ser vencido tão somente com a 

petição de princípio de que a filosofia não é uma disciplina teórica, justamente porque, de um 

modo ou de outro, a filosofia é uma disciplina que faz uso de enunciações categóricas e não é 

claro que se pudesse dispensar de fazê-lo.  A possibilidade da filosofia ser uma disciplina teórica 

não pode ser afastada tão simplesmente enquanto não se demonstrar que todos os seus temas 

tradicionais remetem não ao ente subsistente, mas ao sentido de ser.  No entanto, é isto, a 

prioridade ôntica da questão do ser, que está por se demonstrar e, para tanto, é preciso 

empreender-se uma especulação que já se pretende filosófica88. 

 Mesmo concedendo estes resultados, a concepção de filosofia então proposta entraria 

ainda em dissonância com resultados importantes da Analítica Existencial no que se refere ao 

modo de ser do ente subsistente.  Ao sustentar tese tão forte, Heidegger estaria dando a entender 

que toda a investigação filosófica que se conduziu por formalizações ou demonstrações lógicas 

foi ociosa ou, na melhor das hipóteses, desvios para outras disciplinas.  Acontece que há um 

sentido em que a elucidação filosófica do ente subsistente pede uma abordagem indiferente à 

situação hermenêutica, uma vez que o ente subsistente é pensando justamente como aquilo que 

é refratário à história, à cultura e à existência humana.  Uma tal presunção é fundamental em 

todas as ciências teóricas do ente intramundano, mas não pode ser explicitada pelas próprias 

ciências, já que não é ela própria uma postulação verificável, mas uma presunção de qualquer 

verificação.  Se não nos contentarmos com a imagem vulgarizada do detrator irracionalista da 

                                                 
87 Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 52 (GA 60, p. 55). 
88 Na verdade, Heidegger não poderá sequer excluir de antemão a possibilidade de que a filosofia se resolva numa 
ciência, ou excluir que uma tal possibilidade já se atualiza parcialmente em certos contextos, ou mesmo que se 
venha a se atualizar integralmente num futuro viável.  Com os resultados de Ser e Tempo, poderá apenas propor 
que uma tal possibilidade é imprópria, quer dizer, decaída da responsabilidade pelo projeto histórico que mobiliza 
a própria filosofia.   
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ciência, sem dúvida injusta diante da elevada contribuição que sua obra representa, é importante 

resguardar no pensamento de Heidegger o lugar de direito da metafísica da substância, bem 

como de seus recursos metodológicos específicos.  Portanto, é preciso restringir o alcance desta 

pretensão.  Temporalidade é o modo como se articula o sentido do ente que nós mesmos somos 

e do sentido de ser em geral, portanto, fundamento implícito do modo de ser do ente subsistente, 

mas apenas na medida em que se especifica num sentido que articula o ente intramundano como 

aquilo que resiste ao sentido, como contrassenso (ST, 152), o que por sua vez legitima os 

recursos metodológicos da metafísica tradicional. 

 Ao que parece, Heidegger tende a pecar por algum excesso de confiança aqui, porque 

espera resgatar o caráter comportamental da filosofia, e então fazer uso da sua noção de 

compreender como projeção de possibilidades concretas para reivindicar uma originalidade, no 

sentido de relevância e autoridade, do acesso pragmático e cotidiano em relação ao acesso 

teórico.  Mas isto pouco lhe aproveita, compreender e comportar-se captura o sentido tradicional 

da relação intencional e portanto inclui tanto os modos pragmáticos quanto teóricos de acesso, 

e não há clareza quanto à autoridade específica de cada um destes modos, ou seja, não sabemos 

ao certo que, ou em que situações, resgatar o acesso pragmático e existencial mediante uma 

hermenêutica da facticidade é mais consequente do que empreender um acesso teórico destes 

mesmos fenômenos para apurá-los em fatos determinados, pelo menos não enquanto não se 

elucidou e assegurou um sentido de verdade mais consequente do que o da correspondência 

categórica, e é muito difícil propor isso sem uma elucidação satisfatória do modo de ser do ser-

aí que por seu lado também não trivialize o modo de ser do ente subsistente. Heidegger tem 

pouco espaço para sustentar seu polêmico conceito de filosofia enquanto não assegurou de 

modo convincente o conceito de verdade como desvelamento, o qual informaria a relevância 

filosófica específica e irredutível a qualquer ganho epistêmico dos procedimentos 

hermenêuticos.  Sem uma tal elucidação, o conceito de filosofia proposto nestes textos que 

antecedem Ser e Tempo dão a falsa impressão de que Heidegger rejeita todo e qualquer acesso 

teórico como impróprio em si mesmo, o que sem dúvida favoreceu a impressão negativa que 

seus críticos apontaram para lhe dirigir a acusação de irracionalismo.   

 Se Heidegger não pode sustentar um conceito tão forte de filosofia, qual seja, o de uma 

disciplina que por princípio não é teórica, quer dizer, uma disciplina que é eminentemente 

indiciadora formal, ele tão pouco precisa de um tal conceito.  Tudo o que seria preciso para 

começar neste ponto seria supor que a filosofia é uma disciplina que, em princípio, pode não 

ser teórica. Para tanto, poderia dispor de uma concepção suficientemente econômica de 
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filosofia, por exemplo, uma análise das presunções implícitas em certos temas que se encontram 

na linguagem natural, do que encontraria facilmente um cânone na maiêutica socrática.  Na 

prática, é o que Heidegger empreende na analítica do ser-aí89.  Que o prosseguimento desta 

análise se resolva numa resposta categórica, um enunciado determinante de um ente subsistente, 

ou numa elucidação, mesmo que aporética, que deixe em aberto o tema debatido para a 

responsabilidade existencial dos debatedores, ou seja, entregue à decisividade histórica que está 

por se definir como o que nos é mais próprio, é algo que não pode ser decretado de antemão 

mas precisa ser mostrado no curso da própria análise.   

 É justo notar, numa leitura caridosa, que para prosseguir como sugerido, Heidegger 

precisaria de uma concepção de linguagem bastante ampla, diferente daquelas que a filosofia 

até o seu tempo fazia uso, e que compartilhavam em sua maioria de uma ênfase exagerada na 

função enunciativa categorial.   A falta desta, toda análise conceitual acabaria parecendo, de 

antemão, a elucidação de um significado que remeteria a um objeto, e a filosofia analítica da 

linguagem de inspiração fregeana é farta de exemplos desse tipo de preconceito, pelos menos 

em seus primórdios.  O esboço para uma nova concepção de linguagem, que servisse às 

pretensões hermenêuticas da analítica existencial, só começa a ser delineado na primeira parte 

de Ser e Tempo, invertendo-se a prioridade que a filosofia tradicionalmente atribuía à linguagem 

categórica formalizada em desfavor da linguagem natural, e mostrando-se que o teor histórico 

e singular desta última desafia o preconceito metafísico-epistêmico, abrindo-se por fim a 

expectativa de que a interpretação de outras práticas discursivas seria relevante para se 

implementar o projeto de uma ontologia fundamental, uma possibilidade que depois Heidegger 

vai dar prosseguimento no seu interesse pela poesia e pela chamada história do ser. Mas para o 

intérprete que tem à disposição uma tal concepção mais abrangente da relevância filosófica das 

diversas funções discursivas em uso na linguagem, fica a tarefa de repensar se o indício formal 

é um mal explicado método epistêmico sui generis e proposto ad hoc apenas para os fins da 

analítica existencial.  Uma vez que se conclua pela implausibilidade desta hipótese, restaria 

então decidir se ao reivindicar o caráter indiciativo formal de suas próprias considerações 

                                                 
89 Heidegger é mais consequente ao definir a filosofia em momentos que sucedem Ser e Tempo.  Por exemplo, em 
Introdução a Filosofia, p. 234 (GA 27, p. 219), propõe a filosofia como transcender expresso, ao passo que 
qualquer ciência é positividade e como tal tem por condição algum transcender, expresso ou inconspícuo.  Podemos 
daí propor uma noção de filosofia mais consequente e que pode mesmo eventualmente se orientar para o 
questionamento do ser como sua possibilidade mais própria.  A transcendência, a partir de Ser e Tempo, é uma 
compreensão de ser que está em curso de modo inconspícuo na cotidianidade, a partir da qual podem ser propostas 
teorizações sobre o ente que se deixa acessar em sua subsistência nesta compreensão (ST, 363-364).  A filosofia, 
portanto, é a retomada expressa dessa compreensão de ser em que já habitamos e dentro da qual descobrimos os 
entes que podem ser objeto de conhecimento, ou seja, a elucidação das presunções implícitas na cotidianidade, e 
não a teorização de outros entes a serem acrescidos aos que são descobertos a luz destas presunções.  
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Heidegger estaria sendo bem sucedido em introduzir em filosofia recursos discursivos próprios 

de jogos de linguagem não epistêmicos, tais como a arte, a poesia e a oratória, ou se estaria 

apenas pondo em ação um esforço de elucidação das presunções implícitas nestas práticas 

discursivas mencionadas.   

3.3 O Indiciamento Formal 

 O saldo positivo deste breve contato com o jovem Heidegger é somente a sugestão de 

que o indício formal é uma retomada expressa da remissão de configuração que abre a 

possibilidade da remissão proposicional ordinária, segundo a qual o ente se atualiza de um 

modo ou de outro.  Mas não é econômico antecipar sem maiores esclarecimentos a 

temporalidade, o desvelamento e o poder-ser mais próprio do ser-aí para explicar esta remissão 

transcendental, visto que estes conceitos são ainda mais problemáticos e pendentes de 

elucidação.  O que se pode é assinalar que é preciso resistir à tendência a se tomar esta remissão 

numa abordagem proposicional de segunda ordem, sob a qual ela se torna um outro objeto a ser 

descrito mediante sentenças, como se dá na formalização.  O porquê, não fica inteiramente claro 

nestes textos, mas já podemos suspeitar que o que se esboça aqui em tese é o que foi obtido in 

concreto no capítulo anterior sob a ideia de um cogito hermenêutico, o postulado de que, para 

os fins da analítica existencial, esta remissão de configuração precisa ser retida na condição de 

comportamento que em alguma medida nos importa desempenhar numa articulação discursiva 

questionadora90.  Foi a falta de clareza neste ponto que fez parecer então que o indício formal 

fosse um método universal para qualquer questionamento filosófico, quando se tratava muito 

mais de um recurso que se destinava a resolver um problema específico da analítica existencial, 

como viria a ser proposta por Heidegger.   

 Isto no entanto ainda não esclarece que meios concretos a doutrina do indício formal 

oferece para manter-se nesta continência metodológica. 

 Há uma iniciativa na literatura secundária para sistematizar o que seriam as duas funções 

do indício formal91.  A função proibitivo-referencial seria prevenir um modo de abordagem 

reificante e precipitado e apontar o modo de acesso originário ao tema da investigação92.  A 

                                                 
90 Heidegger, M., Interpretações Fenomenológicas sobre Aristóteles, p. 195 (GA 61, 174-175). 
91 Dahlstrom, D. O.,, Heidegger's Concept of Truth���(�@"/�������������?����?(�?(��Ilusão e Indicação Formal nos 
conceitos filosóficos, p. 172. 
92 Heidegger, M., obra citada, 157 e seguintes (GA 61, p. 141 e seguintes). 
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função reversivo-transformacional consistiria em conduzir o intérprete para além das 

interpretações niveladoras legadas pela impessoalidade em direção a uma existência autêntica93.  

O proveito desta abordagem é estabelecer que o indício formal precisa ser compreendido num 

contexto hermenêutico próprio e atendendo a uma finalidade informada por este próprio 

contexto.  Mas é preciso ter expressa que finalidade é esta, o que por sua vez só fica claro 

quando se considera que este recurso é proposto para pôr em suspenso o paradoxo da 

tematização.  O que o indício formal visa atender é propiciar um modo de leitura de enunciados 

que não se resolva na correspondência estrita entre sentença e fato.  É com atenção a esta 

finalidade que as duas funções apontadas podem ser propostas e apreciadas em sua 

plausibilidade. 

 Outra ideia bem recebida pelos comentadores é o entendimento de que o indício formal 

é algum tipo de tarefa a ser implementada pelo intérprete da analítica existencial94.  Mas ela 

não é imediatamente harmonizável com a ideia anterior que aponta funções.  O indício formal 

é um instrumento disponível com funções determinadas ou é um produto cuja realização requer 

outros instrumentos?  Não é inteiramente claro se o indício formal é uma tarefa, o meio de 

efetivação desta ou o seu resultado esperado. 

 Esta ambiguidade pode ser superada se nos ativermos mais uma vez às demandas 

colocadas pelo paradoxo da tematização, o que nos levaria à seguinte proposta.  A tarefa do 

intérprete é nada mais que hermenêutica, portanto, interpretar, no caso, os enunciados da 

analítica existencial.  E deve ser conduzida de modo a que o indício formal, como resultado 

desta tarefa, atenda às duas funções apontadas.  Os indícios formais não estão prontos e 

disponíveis na linguagem natural para o seu emprego imediato, mas ao contrário, demandam 

por parte do intérprete um esforço para ler enunciados de um modo diferente do que é habitual.  

Este esforço deve ser tal que se consiga interpretar uma sentença como algo que não se reduz 

estritamente à remissão a um ente subsistente. 

 As duas funções que se espera do indício formal decidem portanto os dois passos deste 

procedimento, que podemos, a bem da clareza, chamar de indiciamento formal, e que incide 

sobre enunciados para tomá-los como indícios formais, a saber, enunciados cujo sentido não se 

esgota na asserção de um estado de coisas.  A função proibitivo-referencial pode ser explicada 

como uma ressalva ao caráter assertórico da enunciação, a modalização na possibilidade.  A 

                                                 
93 Dahlstrom, D. O., Heidegger's Concept of Truth�� �(� @"0�� 4������
�� .(�� Os Conceitos Fundamentais da 
Metafísica, p. 340 (GA 29/30, p. 430). 
94 Streeter, R., Heidegger's formal indication���(�"!2��������
�����(�A(��obra citada, p. 244. 
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alegada função reversivo-transformacional, no entanto, precisa de certo reparo, uma vez que 

suas fortes pretensões têm implicações inconvenientes para a meta da analítica existencial.  

Feita esta correção, esta função pode ser reformulada numa operação mais modesta, a 

instanciação da possibilidade articulada anteriormente na situação de questionamento.  Deste 

modo, o indício formal pode ser proposto como um enunciado cujo sentido é retido enquanto 

possibilidade concreta, assegurando a situação hermenêutica aberta pelo questionamento do ser.   

 A elucidação do indício formal antecipará um problema de ambiguidade epistêmica no 

qual Heidegger reincide sistematicamente.  Como visto, é preciso estabelecer que o indício 

formal não refere algo de efetivo que corresponderia a um enunciado sobre um ente subsistente 

de modo a poder confirmá-lo.  Isto é sustentável e bem vindo, dada a demanda metodológica 

do cogito hermenêutico.  Entretanto, Heidegger tem certa dificuldade em encaminhar esta 

pretensão de um modo coerente.  De modo geral, parece oscilar entre duas ideias não claramente 

equivalentes e igualmente equívocas para seu problema, porque envolvem algum tipo mal 

explicado de evidência ou prova: por um lado a pretensão de estar de posse de um recurso 

epistêmico extraordinário, que seria peculiar e exclusivo da filosofia, e por outro a expectativa 

de dispor de meios discursivos exortativos que convidariam o interlocutor a converter-se a um 

modo de existência que por si só instauraria o próprio sentido de verdade como desvelamento 

ora em questão.  Como é fácil entrever, as duas ideias estão ligadas a uma má compreensão das 

duas funções do indício formal, na medida em que se lhes atribui um caráter epistêmico ora 

obscuro, ora metafórico.  

 A primeira ideia é bastante problemática, na medida em que parece vincular a analítica 

existencial a alguma doutrina da evidência inefável, íntima ou messiânica, e é sobretudo ociosa, 

pois reincide no paradoxo da tematização.  Qualquer compreensão de ser que toma um ente 

como uma evidência toma este ente como algo que, uma vez destacado da lida manual e tomado 

na percepção do ente subsistente, corresponde a um enunciado (ST, 61-62).  Se o modo de ser 

do ser-aí pudesse ser trazido a qualquer tipo de evidência, não haveria porque não presumirmos 

que esta confirmaria os próprios enunciados de Ser e Tempo no sentido tradicional de verdade. 

 É provável que o próprio Heidegger abrisse mão desta pretensão, se fosse 

consequentemente confrontado com os problemas dela advindos. No entanto, por estar 

fortemente sugerido no modo como muitas vezes se expressa, e de certo modo implicado na 

concepção de filosofia e de fenomenologia que cultiva durante o período de elaboração de Ser 

e Tempo, ele não é tão facilmente eliminável e precisa ser expressamente vencido, se a literatura 

secundária espera obter uma elucidação consequente do caráter formalmente indiciador das 
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enunciações usadas na analítica existencial.   A tarefa fica especialmente difícil enquanto não 

se enfrentar com seriedade o sentido que “indiciar” e os correlatos que surgem nesta discussão, 

tais como “apontar” e “mostrar”, recebem aqui.  É preciso em especial resistir à nos 

contentarmos com um sentido metafórico mal explicado em seu alcance e pertinência.  

 A ideia de exortação, por seu lado, tem problemas não tão evidentes.  De modo geral 

eles estão implicados pela presunção arbitrária de que há a possibilidade viável de uma 

existência autêntica a que o ser-aí possa ser convocado, algo que ainda está por se questionar e 

demonstrar em Ser e Tempo.  Estas dificuldades não podem ser eliminadas a não ser que 

abdiquemos da pretendida função reversivo-transformacional do indício formal e nos 

contentemos com a mera instanciação do questionamento na aptidão por parte do falante para 

orientar-se por expressões dêiticas, uma aptidão que pode ou não vir a ser modalizada segundo 

o que Heidegger pretende ser a temporalidade singular instaurada na decisividade antecipadora 

do si mesmo mais próprio, se uma tal modalização vier a se mostrar viável no curso da analítica 

existencial.    

3.3.1 A função proibitivo-referencial do indício formal 

 Ainda nas preleções de Interpretações Fenomenológicas sobre Aristóteles, Heidegger 

coloca o problema metodológico que tem em mãos e propõe ele mesmo o que chama então de 

“função proibitiva” do indício formal: 

O indício formal tem em si mesmo, junto com seu caráter demonstrativo, um caráter 
proibitivo. (…) A referência ao caráter proibitivo do indício formal é aqui motivada pelo 
fato de que os acima mencionados caráteres da ruinância podem ser facilmente tomados 
como propriedades fixas de um ente, e deste modo, disponibilizados a partir da vida como 
determinações fundamentais do ser-aí, poderiam instaurar uma metafísica ontológica da 
vida – por exemplo, no sentido de Bergson ou Shelers.   Isto seria um cômodo mal entendido 
e um uso indevido e fútil dos chamados caracteres da ruinância, já e simplesmente porque 
tal rotulação isolada “da vida” se desincumbe do contexto de interpretação, e deste modo, 
da “validade” peculiar e característica da interpretação.  O indício formal impede qualquer 
manobra de desvio por fixações cegas e dogmáticas do sentido categorial, fixações 
desligadas da pressuposição, da concepção prévia, do nexo conjuntural e do tempo da 
interpretação, e que pretenderiam apurar determinidades em si de uma objetividade cujo 
sentido de ser não foi discutido (GA 61, p. 141-142). 

 O que está em questão é o risco de reificação dos existenciais e, com tal advertência, 

Heidegger mostra previdência em se distanciar de formalizações de teor estruturalista, que são 
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comuns mesmo na chamada tradição continental.  Tratando de estruturas supostamente 

subsistentes, perdemos de vista que os diversos modos de comportamentos intencionais, e suas 

sutilezas respectivas, precisam ser considerados na temporalidade histórica em aberto como 

possibilidades de ser perante as quais os debatedores precisam se posicionar em seu próprio 

ser-aí.  Heidegger deixa claro que a possibilidade de tal reificação é tentadora, e por isso precisa 

ser prevenida na continência do indício formal.  O problema está radicado na forma do 

enunciado predicativo, que atende à demanda niveladora da impessoalidade.  Heidegger precisa 

evitar a abordagem que é própria ao ente subsistente e a possibilidade de tal abordagem é 

constante onde se faz uso de enunciados determinantes. 

 Porém, como mencionado por Heidegger, o indício formal de algum modo ainda refere, 

indica ou mostra, não um objeto mas o campo ou ponto de vista do questionamento filosófico 

tomado aqui como ser-no-mundo, em que os interlocutores existem e se comportam no sentido 

qualificado de Ser e Tempo.  Tal indicação remeteria então a uma tarefa de reinstauração destes 

horizontes a ser implementada pelo interlocutor de da analítica existencial95, do mesmo modo 

que as orientações da manualidade se expressam em descrições que não dispensam que o 

receptor desempenhe por si mesmo o comportamento orientado96.   

 A ideia de uma tarefa não é conclusiva se não compreendermos no que ela consiste, o 

que propriamente se espera que seja feito. Precisamos esclarecer de que maneira peculiar o 

indício formal refere ou mostra, assim como qual a maneira de referir e mostrar que deve ser 

evitada aqui.  O problema só pode ser desatado uma vez que se possa sustentar que há um 

exercício consequente e significativo da linguagem além daquele que consiste na asserção de 

estados de coisas mediante enunciados.  

3.3.1.1 Mostrar, demonstrar, indiciar: a remissão

 Há uma série de sutilezas e ambiguidades na “semântica” de Heidegger que 

comprometem uma resposta clara neste problema.   Em Ser e Tempo são empregados os 

seguintes termos quando se deseja explicar o que fazem os signos em geral: “zeigen”, a ação de 

mostrar do sinal, “anzeigen”, a ação de indicar, indiciar, anunciar, denunciar ou dar notícia, 

aludida no indício formal, e “aufzeigen”, a demonstração ou o apontar que seria a função 

                                                 
95 Dahlstrom, D. O., Heidegger's Concept of Truth, p. 437. 
96 Ibidem���(�@""��&�B�����.(��Dicionário Heidegger, p. 34. 
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primordial do enunciado.   Em particular, quando falamos numa função proibitiva mas 

referencial do indício formal, nem sempre está suficientemente claro se o que há de referencial 

aqui deve ser entendido em um dos três sentidos aludidos.  Além disso, o teor epistêmico das 

três expressões é um desafio a qualquer pretensão não-reificante da linguagem que possa servir 

ao indício formal e tal teor precisa ser ao menos amenizado através de uma expressão mais 

neutra neste sentido.  Provisoriamente tentarei arrumar estes conceitos de um modo 

minimamente manejável para o questionamento em curso e atenuar o acento epistêmico com a 

noção de remissão [Bezug].   

 O mostrar de qualquer sinal se funda em referências [Verweisungen] já previa e 

implicitamente sustentadas na manualidade (ST, p. 78).  O sinal é ele próprio um ente manual 

cuja serventia é chamar a atenção dos envolvidos para estes remetimentos (ST, p. 79).  Pode-se 

dizer que o sinal é a referência expressa.  A aptidão para propor e captar referências já presume 

o existencial da fala, mesmo que não venha a se explicitar em sinais (ST, p. 161).  A ação de 

mostrar do sinal é uma referência peculiar, já que nem toda referência é um sinal.  O martelo 

remete ao prego, mas o martelo não é sinal do prego.  O martelo pode se tornar sinal, justamente 

a partir das referências que lhe permitem ser interpretado como martelo (ST, p. 80).  Referências 

deveriam ser pensadas primordialmente como possibilidades de emprego do ente manual, que 

podem ou não se atualizar.  O sinal consiste numa referência específica cuja atualização nos faz 

atentar para as outras possibilidades de emprego disponíveis na totalidade instrumental em 

curso.  Sinais asseguram a publicidade e compartilhamento da lida instrumental, pelo que 

parecem ser imprescindíveis à própria manualidade.   

 Ao empreender a consideração dos sinais, Heidegger busca primordialmente uma 

abordagem que ele pretende direta para o tema da mundanidade.  Sua estratégia é argumentar 

que a aptidão semântica dos sinais, ou seja, como eles são entendidos como sinais de algo, se 

funda na serventia de um manual e que esta por sua vez se funda num todo conjuntural 

articulado, a conjuntura [Bewandtnis].  A cada nexo que vigora neste todo conjuntural 

Heidegger chama remissão [Bezug] (ST, p. 84).  O manual tem seu emprego específico, mas 

este só se concretiza num contexto adequado, combinado com outros instrumentos, dirigido a 

uma finalidade etc97.  Enquanto momento constituinte do descerramento do ser-aí, o 

compreender consiste em sustentar tais remissões (ST, p. 87).  Isto tem implicações para o 

próprio sinal, que sendo ele próprio uma referência, ganha sentido também num todo de 

remissões.  Ou seja, tanto o sinal quanto o ente intramundano na manualidade ganham 

                                                 
97 Dreyfus, H. L., Being-in-the-world, p. 92. 
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significação quando o ser-aí os compreende em termos de remissões conjunturais abertas 

previamente.  Com isto podemos insinuar que esta noção tem implicações semânticas mais 

abrangentes e fundamentais do que a mera referência. 

 A diferença entre referência [Verweisung] e remissão [Bezug] é muito sutil e não pode 

ser satisfatoriamente traçada nesta oportunidade.  Para os nossos fins, posso propor que 

enquanto a referência é sustentada de modo mais específico entre entes intramundanos na 

manualidade, inclusive sinais, a remissão é sustentada entre tais entes e a conjuntura que lhes é 

pertinente, o arcabouço ontológico a partir do qual o ente pode ser compreendido como aquilo 

que ele é98.  Para a sorte da expectativa em torno do indício formal, podemos propor que a 

remissão pode ainda ser sustentada entre sinais e entes tomados na própria conjuntura em que 

podem se dar, ou seja, não em isolado, mas no entrelaçamento dos remetimentos que compõem 

o arcabouço ontológico mencionado.  A peculiaridade semântica da remissão dependeria, 

obviamente, da expectativa de que tal arcabouço não é tão somente outro ente intramundano ao 

lado, ou contendo, os demais.  Esta expectativa se encontra em aberto em Ser e Tempo, já que 

tal arcabouço tem o modo de ser do ser-aí, donde a dificuldade em se manter a distinção. Tal 

dificuldade só pode ser vencida em se estabelecendo que a remissão é primordialmente um 

comportamento que toma os entes como aquilo que eles são, mas que permanece fora de foco 

quando nos atemos aos próprios entes e às referências que os constituem, e que só pode ser 

apropriadamente explicitado, ou seja, como comportamento, mediante um regresso a partir 

destes próprios entes, e não num acesso epistêmico de segunda ordem99. A instância concreta 

para esta pretensão Heidegger espera obter justamente no indício formal, o que torna as 

presentes colocações provisórias em certa medida. 

 Em todo caso, é a noção de remissão que permite a Heidegger sugerir que, além daquilo 

que o sinal mostra ordinariamente, por exemplo, a direção em que um veículo vai fazer uma 

curva, o sinal mostra de um modo mais abrangente, na medida em que tornaria explícita a 

totalidade instrumental em que tem lugar (ST, p. 79-80).  Heidegger pode pretender que um 

sinal mostra a totalidade contextual em que tem lugar porque os envolvidos só podem 

interpretar o sinal satisfatoriamente, seguindo o que ele mostra em sentido estrito, se forem 

competentes nesta totalidade contextual, ou seja, se forem aptos a se orientarem no todo 

referencial em curso.  A competência para compreender o sinal presume a competência para se 

comportar de modo compreensivo no contexto em que o sinal ganha seu sentido.  Isto é mais 

                                                 
98 Esta distinção será esclarecida em termos mais precisos em 4.13. 
99 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 233-234 (GA 24, p. 226-227). 
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claro e menos surpreendente do que dizer que o sinal mostra a estrutura ontológica da 

mundanidade, como se esta fosse qualquer tipo de arcabouço armado por trás das coisas.  

Heidegger pode, de fato, usar o sinal para chamar a atenção a esta aptidão, mas não é tão simples 

dizer que qualquer sinal já a desempenha naturalmente.  Na verdade, parece mais o contrário, a 

atualização do uso competente do sinal na verdade exclui a tematização explícita da totalidade 

conjuntural (ST, p. 75).  A ambiguidade aqui é que, tanto para a referência ordinária do sinal 

como para a remissão do sinal ao nexo conjuntural em que ele e o ente manual referido têm seu 

lugar e podem ser o que são, Heidegger usa sem ressalvas o termo “mostrar”, o que é de certo 

modo um abuso da metáfora.  O que acontece é que, no mais das vezes, esta remissão se 

encontra implícita e não é qualquer uso do sinal que a retira desta inconspicuidade, embora 

possamos deixar em aberto que um uso específico de sinais o faça.  Para tal hipótese, o termo 

“mostrar” deveria ser evitado em favor de uma expectativa de remissão expressa.   

 Num trecho especialmente infeliz de Ser e Tempo, Heidegger sugere que remissões já 

estão previamente estabelecidas em suas significações antes de haver linguagem e, portanto, 

sinais, palavras etc. (ST, p. 87).  A ideia apressada aqui é que como sinais explicitam referências 

até então implícitas, estas, e as remissões em que tem lugar, se dariam num domínio pré-

linguístico.  Acontece que não é porque algo jaz na inconspicuidade que se pode pressupor que 

este algo foi primeiramente significado como aquilo que ele é sem algum tipo de sinal, o que 

seria não só incoerente como comprometeria a publicidade que se presume em qualquer 

totalidade instrumental.  O próprio Heidegger acrescenta numa anotação marginal a correção 

pertinente: “A linguagem não é sobre-edificada, mas é a essência originária da verdade como 

aí” (ST, p. 442).  O todo de remissões a partir do qual o ente vem a ser o que é não repousa 

inefável por sob a camada da linguagem, mas é ele próprio instaurado mediante sinais, e por 

isso é também a qualquer tempo explicitamente articulável, o que por seu lado constitui o outro 

caráter do descerramento, a fala [Rede].  A questão decisiva para o problema dos indícios 

formais é se esta articulação tem sempre que assumir a forma de um enunciado determinante 

sobre entes subsistentes. 

Há diversos tipos de sinais (ST, p. 77).  O enunciado, enquanto um manual que refere a 

descoberta do ente intramundano (ST, p. 224), é ele próprio um sinal, mesmo que isto soe um 

tanto nominalista para um filósofo como Heidegger.   O que o enunciado supostamente mostra, 

ou aponta segundo o sentido de “aufzeigen”, é um ente no modo da subsistência, ainda que este 

na maior parte das vezes esteja previamente entranhado na manualidade.  Heidegger sugere 

haver ambos os casos, mas talvez não esteja atento à conversão ontológica do “como” 
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hermenêutico no “como” apofântico, que está na base da possibilidade do enunciado, e que 

envolve o nivelamento do ente no modo da subsistência (ST, p. 157-158).  Melhor admitir-se 

que, uma vez referido por um enunciado, mesmo o ente entranhado na manualidade é trazido à 

subsistência.  Heidegger é mais consequente neste pormenor em outro momento100. 

 Ao considerar o problema da pretensão de verdade dos enunciados, Heidegger fala 

novamente na remissão, neste caso, remissão ao ente sobre o qual o enunciado se pronuncia no 

modo de sua descoberta (ST, p. 224).  O enunciado não somente refere um ente intramundano 

e nem sempre o mostra, mas remete a este ente no contexto em que ele vem a ser o que é, no 

caso, na subsistência.  A prática discursiva em questão aqui é aquela em que se diz que alguém 

que profere um enunciado remete a si e ao ouvinte em direção a um estado de coisas, estejam 

ou não as coisas em questão acessíveis a uma ostensão.  Esta remissão, no caso, fornece o 

procedimento de verificação do enunciado a quem o compreende. Quem compreende o 

enunciado “O quadro na parede está torto” se orienta a partir da expressão “O quadro na 

parede”, para identificar o objeto de que trata o enunciado como um objeto apreciável segundo 

parâmetros de harmonia espacial e assim verificar a predicação atribuída, no caso, “torto”.  Ou 

seja, quem compreende o enunciado, seja o remetente ou o destinatário, precisa ser apto a 

apontar num sentido estrito aquilo de que o mesmo trata, para poder proceder à verificação, o 

que não quer dizer que precise efetivamente fazê-lo para ser bem sucedido na compreensão.  

Logo, quando Heidegger diz que o enunciado mostra, isto merece uma ressalva.  O enunciado 

remete a algo, ou seja, dá um procedimento mediante o qual algo pode ser acessado no modo 

que interessa, ou seja, mostrado. 

 No contexto do enunciado, a remissão se destina à descoberta do ente intramundano na 

sua subsistência e à disponibilização pública desta descoberta.  A remissão do enunciado 

consiste no ato de identificar e determinar um ente subsistente, quer dizer, efetivo ou atual, e 

preservar a descoberta do mesmo enquanto tal para ser passada adiante, para além do contexto 

originário de descoberta.   Se tomarmos aqui o que Heidegger chama apontar como remissão 

expressa, não precisamos nos desdobrar em justificar como enunciados mostram aquilo de que 

tratam de modo análogo ao que alguém aponta um objeto, o que na maior parte das vezes não 

é mesmo o caso, uma vez que o enunciado é geralmente empregado quando tal procedimento 

não está imediatamente disponibilizado.  A imagem da ostensão aqui é particularmente infeliz, 

porque este tipo de gesto parece mais pressupor os termos em que se articula a discursividade 

categorial do que o contrário, por exemplo, saber ao certo para o que alguém está apontando 

                                                 
100 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, p. 346 (GA 29/30, p. 438). 
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envolve poder compreender o gesto segundo algum termo sortal, por exemplo, compreender 

que alguém aponta a cadeira, e não o forro ou encosto da mesma.    Tanto quanto possível, o 

melhor seria que preservássemos a ostensão como um tipo específico de sinal, quer dizer, um 

modo específico de referência expressa (mostrar em sentido literal), distinta do enunciado, que 

não envolve mera referência mas remissão expressa ao ente no modo da subsistência, esteja ou 

não este ente diretamente acessível a uma indicação ostensiva.  Chamarei a seguir o aspecto 

semântico do enunciado de remissão denotativa, no sentido de que o enunciado remete a um 

ente no modo da subsistência.   

 Nas preleções que antecedem Ser e Tempo, mencionadas anteriormente, “remissão” 

surge também no contexto da discussão do indício formal, para se reinterpretar a relação 

intencional tematizada pela tradição em novos termos, uma remissão performativa de 

configuração [Einstellungbezug]101 (Heidegger, 1995, p. 58 e seguintes).  A remissão implícita 

do sinal e do instrumento às suas respectivas conjunturas de significação e a remissão expressa 

do enunciado ao ente intramundano subsistente podem ser deste modo fundamentadas em sua 

possibilidade num comportamento prévio e inconspícuo de remissão que configuraria este ente 

intramundano segundo um sentido apto a receber, seja o emprego que a conjuntura lhe reserva, 

seja o procedimento de verificação do enunciado, por exemplo, um modo cotidiano e implícito 

de se interpretar as coisas como martelos de modo a se martelar no momento, local e modo 

apropriados, ou como quadros na parede e como coisas tortas, de modo a se poder compreender 

e verificar enunciados como “O quadro na parede está torto”.  Heidegger vai apresentar a 

elucidação mais consequente desta remissão primordial no existencial do compreender (ST, p. 

142 e seguintes). 

 “Anzeigen” tem um sentido de indicar próximo de “zeigen”, mas também de anúncio, 

ou mesmo um sentido jurídico de denúncia de um crime à polícia.  Em nosso idioma se fala em 

indiciar alguém quando se pretende fazer constar esta pessoa como suspeita numa investigação 

criminal.  Nesta acepção, o indiciar remete a algo do qual uma determinação está por se apurar, 

por exemplo, ser autor de um delito.   Como anunciar, diz respeito ao um remeter-se a algo que 

não está presente para ser mostrado numa ostensão, ou seja, algo que não está presente no 

sentido de Anwesenheit.  Este parece ser o sentido que mais interessa a Heidegger na discussão 

dos indícios formais.  A confiança por sua parte de que o indiciamento ou anúncio do indício 

formal não se resolve nos sentidos não filosóficos de indiciamento, que são ainda ônticos, se 

funda no mesmo abuso de metáfora que lhe permitia dizer que qualquer sinal “mostra” o 

                                                 
101 Heidegger, Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 55 e seguintes (GA 60, p. 58 e seguintes). 
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contexto instrumental em que é interpretado.  A referência a algo que não está presente presume 

que o falante e o receptor sejam aptos a se orientarem no contexto em que este algo pode vir a 

se fazer presente.  O primeiro pode, portanto, ser utilizado para nos fazer atentar ao segundo.  

Heidegger está particularmente tentando vencer a tendência imposta pelo uso de enunciados a 

se deixar para trás o contexto originário de descoberta [Entdecktheit] dos entes acerca dos quais 

se tratam por um contexto desmundanizado na subsistência (ST, p. 158), o que é com justiça 

esperado no que concerne ao ente intramundano, mas tem implicações severas com relação ao 

ser-aí.  Se considerarmos que Heidegger pretende que o modo de ser do ente que nós mesmos 

somos é primordialmente singular e histórico, ganha importância recuperar a aptidão para nos 

remetermos a acontecimentos significativos e decisivos que nos inspiram possibilidades não 

triviais de comportamento, o que implica em não se deixar que tal aptidão se reduza à mera 

descrição indiferente e generalizante destes acontecimentos e comportamentos, em termos de 

fatos e estados de coisas no primeiro caso, e de estruturas e objetos mentais ou platônicos no 

segundo.       

 Que indícios sejam também sinais, permite suspeitar que dizer que toda referência 

expressa por sinais é um mostrar também não é exato.  Ao que parece, nos referimos a muita 

coisa que ainda não se pode mostrar.  Se toda cena de um crime já literalmente mostrasse quem 

é o criminoso, a investigação criminal seria uma banalidade.  Ainda que Heidegger não o faça 

expressamente, podemos novamente trazer aqui a remissão, no sentido de comportamento 

intencional, como condição de toda referência expressa.  Com isto temos um termo mais neutro 

e livre de suposições platônicas para falar do aspecto discursivo da intencionalidade.  Num 

trecho pelo menos, Heidegger parece mostrar que está ciente desta dificuldade com relação às 

manifestações ou sintomas, e utiliza justamente o termo remissão referencial 

[Verweisungsbezug], o que recomenda nossa proposta (ST, p. 31). 

 Eis um sumário do que é útil reter no que se segue.  Os entes intramundanos estão 

originariamente dados na manualidade mediante referências recíprocas dentro de uma 

totalidade instrumental discursivamente articulada, que permanece na maior parte das vezes 

inconspícua.  Com sinais tornamos explícitas não só estas referências, mas também, espera-se 

demonstrar, a totalidade conjuntural em que ela tem lugar. Num e noutro caso, Heidegger diz 

que mostramos, o que tomado literalmente é particularmente difícil de sustentar no segundo 

caso, assim como na referência de enunciados e indícios.  Eliminando esta metáfora, proponho 

falarmos em referência expressa em geral, que se funda numa remissão mais ou menos 

implícita, e que pode nem sempre ser um mostrar efetivo, como se dá no caso dos indícios.  O 
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enunciado remete expressamente a um ente no modo da subsistência, ou seja, refere 

determinando e generalizando.  Utilizarei a expressão remissão denotativa para a remissão 

própria do enunciado, para sumarizar que se trata de uma referência ao ente intramundano no 

modo da subsistência, a atualidade disponível a uma eventual verificação.  

 O enunciado remete ao ente no sentido de que este ente está por princípio acessível a 

uma verificação, ele pode ser mostrado ou apontado num sentido estrito e literal, senão na 

circunvisão imediata compartilhada pelos interlocutores, no descerramento da comunidade de 

falantes em que o enunciado é tido por compreensível.  Uma presunção deste tipo, por exemplo, 

é o princípio lógico do terceiro excluído.  Dado o sentido de “anzeigen”, o indício formal 

envolve uma ação de indiciar, remeter-se a um ente que não está imediatamente presente, a fim 

de agendar-se a apuração de uma determinação ulterior.  Indiciamentos ordinários presumem 

que a apresentação do ente está disponível no descerramento compartilhado pela comunidade 

de falantes em questão, ou seja, remetem à obtenção de enunciados sobre entes subsistentes.  

Mas a analítica existencial é um indiciamento extraordinário, pretende Heidegger, pois o que 

ela indicia não se deixa apreender no modo da subsistência, ou seja, não é passível de ser 

apresentado e mostrado no sentido estrito.   

3.3.1.2 O passo proibitivo: uma operação sobre enunciados 

 É preciso perguntar de modo incisivo, o que está sendo proibido ou evitado no indício 

formal.  Heidegger não pode simplesmente proscrever todo e qualquer uso de enunciações 

categóricas.  Ainda em Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles, tenta precisar o sentido 

que tem em mente de “formal”, e sugere que ao contrário das formalizações, que abstraem do 

conteúdo casuístico das determinações reais, mas ainda pretendem apurar e determinar um 

suposto conteúdo a priori, categorial, ou de segunda ordem, os indícios formais fazem uso do 

conteúdo predicativo, mas adicionalmente o mostram como impróprio, ou insuficiente em 

relação ao que se pretende indiciar, como que argumentando de modo inverso a partir das 

próprias predicações propostas:  

A definição fundamental, ou de princípio (no sentido formalmente estabelecido) do objeto que 
chamamos 'filosofia', e com isso a definição de princípio de todos os 'objetos filosóficos', deve 
ser tal que por ela, na determinação do o-quê-como do objeto (temporalização, início, acesso, 
apropriação, retenção, renovação), seja enfatizado em sentido decisivo a função fundamental de 
ser deste, de tal modo que o conteúdo definitório 'indicie' a concreção genuína que se precisa 
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� isto é, (...), o que é dito na definição, o conteúdo definitório, tem que ser compreendido 
'como ������
C� no compreender eu preciso também pôr o conteúdo definitório precisamente 
em relação a... , o que significa que o conteúdo, as determinações dadas pelo objeto, justamente 
não podem se tornar enquanto tais o ����� ao contrário, o compreender apreendedor deve seguir 
a direção de sentido indiciada (GA 61, p. 31-32). (…) 'Formalmente indiciado' não significa 
meramente representado, tido em mente, insinuado, que deixaria inteiramente em aberto que o 
objeto fosse apropriado em qualquer como e onde, ao contrário, indiciado tal que, o que é dito é 
do caráter do 'formal', impróprio, mas precisamente neste 'im' e de modo igualmente positivo é 
dada a instrução.  Em sua estrutura de sentido, o conteúdo vazio é ao mesmo tempo o que dá a 
direção de execução (GA 61, p. 33).

Isto sugere que o indiciamento formal é uma abordagem eminentemente privativa e 

pode explicar por que Heidegger é insistente em argumentar a partir de termos que designam 

algum tipo de esvaziamento de um conteúdo positivo que a tradição tende a pensar como 

primordial, e aqui tratamos de todas célebres e criticadas incursões nos temas do nada, do vazio, 

da ausência etc. Heidegger é especialmente incisivo no ganho metodológico que espera obter 

neste tipo de abordagem em Problemas Fundamentais da Fenomenologia.  Ali sugere que 

precisamente a falta de um ente nos permite atentar para o próprio horizonte em que a presença 

deste ente era esperada e então frustrada, e para discussão que empreende naquele momento, 

para o caráter dêitico-temporal deste horizonte, ou seja, ser articulado num agora em que o ente 

se recusa102.

 Um resultado importante pode ser delineado aqui.  O indício formal não é uma expressão 

ou enunciação específica, mas um modo de se interpretar os próprios enunciados ordinários.  

Logo, não se trata de elaborar enunciações formalmente esvaziadas, como as formalizações 

tradicionais, mas sim de se tomar as enunciações dotadas de um conteúdo proposicional 

determinado, mas de tal modo que a partir deste mesmo conteúdo se proponha o que Heidegger 

parece pretender ser uma espécie de desvio para o contexto em que tal conteúdo pode se dar.  

Heidegger precisa conceder que suas enunciações têm a mesma estrutura gramatical das 

asserções ordinárias sobre entes subsistentes, mas sob a ressalva de que o interlocutor deve 

tentar reverter a interpretação em direção ao que se pretende indiciar, em todo caso, algo que 

não se deixa reduzir a algo subsistente103.   

 O enunciado, consta em Ser e Tempo, é um demonstrar que determina e comunica (ST, 

156).  Como em muitas vezes, Heidegger é ambíguo por não ser suficientemente consequente 

em seu postulado de não reificar o elemento comportamental dos existenciais.  Nesta obra, fala 

em três significados da palavra “enunciado”, como se tivesse três definições diferentes para 

                                                 
102 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 449 e seguintes (GA 24, p. 439 e seguintes). 
103 Heidegger, M., Lógica: La Pregunta por la Verdad, p. 322 (GA 21, 410). 
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uma mesma palavra, ou estivesse lidando com alguma polissemia, mas que ao fim serão 

reunidos numa definição mais completa, o que sugere que na verdade são notas definitórias.  

“Mamífero” e “aquático” não são significados da palavra “golfinho”, mas são elementos que 

podem entrar numa definição, esta sim, que estabeleça este significado.  Noutro momento104, 

Heidegger fala em caracteres do enunciado, a um passo da reificação.  O que é preciso assegurar 

aqui é que o enunciado não é uma sequência autossuficiente de signos, mas um comportamento 

específico e complexo perante o ente, que envolve inclusive um modo peculiar de se interpretar 

uma sequência de signos.  Reconhecido como complexo, este comportamento envolve diversos 

passos que podem ser discriminados no que são presumidos em qualquer asserção concreta de 

um enunciado.   

 Por “demonstrar” [aufzeigen] Heidegger quer resgatar o que considera o sentido

originário do discurso apofântico: deixar o ente se mostrar em si mesmo e a partir de si mesmo.  

Em particular, Heidegger quer contornar as mediações intencionais ou mentalistas que a 

tradição costuma propor aqui entre o enunciado e o fato asserido, e que perdem de vista que 

ambos ganham seu sentido pertinente num contexto discursivo comum aberto previamente na 

curadoria do ente intramundano no modo da manualidade, e que por isso distorcem o 

comportamento intencional que sustenta a possibilidade de remissão do enunciado ao estado de 

coisas sob a miragem de outro estado de coisas presumido como atual e disponível a um acesso 

epistêmico qualificado, por exemplo, uma representação mental, pensamento, proposição etc. 

O que o enunciado exibe, ou presume a exibição possível, não é uma mediação epistêmica mas 

sim um ente já descoberto, ou seja, acessível num horizonte de familiaridade discursivamente 

compartilhado.    

 Este é o elemento fundamental da asserção e que orienta os outros dois, a predicação e 

a comunicação105.  Aqui está radicado o comportamento intencional que dá sustentação 

ontológica à pretensão do enunciado, a saber, tomar ou interpretar o ente de um modo 

específico.  Enunciados não funcionam do modo que se espera por si próprios, mas somente na 

medida em que são interpretados como enunciados que descobrem um ente subsistente cuja 

essência real é efetiva.  No enunciado está em curso uma peculiar compreensão de ser, o 

comportamento teórico ou descritivo que interpreta o ente como determinado em si mesmo e 

acessível publicamente em qualquer ocasião. 

 Já apontei as limitações da metáfora que fala aqui em “apontar” ou “demonstrar”.  Nem 

                                                 
104 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 304 (GA 24, 298). 
105 Ibidem, p. 304 (GA 24, p. 297). 
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sempre o comportamento intencional aponta em sentido estrito ou apresenta ostensivamente.  

Mas a remissão do enunciado refere algo pensado como um ente subsistente, e que pode, 

portanto, em princípio, ser objeto de tal apresentação, ainda que não esteja acessível à 

circunvisão imediata dos interlocutores, ou seja, ainda que não esteja presente.  Neste sentido 

Heidegger gosta de observar que um ente se encontra momentaneamente encoberto, mas é 

acessível a partir do descerramento dos falantes, os quais podem atualizar esta descoberta.  O 

melhor aqui é tomar a função apofântica do enunciado como remissão expressa ao ente 

subsistente, ou remissão denotativa, que pode inclusive se fazer valer de uma ostensão, mas não 

necessária e muito menos geralmente.  

 A remissão do enunciado é uma remissão específica, que determina segundo predicados 

gerais, diz que estes predicados são efetivos no ente subsistente.  Heidegger nem sempre é claro 

sobre isso, mas o que permite este passo da enunciação é a ação previamente normalizadora da 

medianidade impessoal (ST, p. 127), que dá as perspectivas gerais prévias pelas quais o ente é 

publicamente acessível na curadoria manual (ST, p. 157)106.    Os aspectos gerais caracterizados 

por predicados já estão previamente articulados na totalidade conjuntural em que o enunciado 

ganha sentido segundo parâmetros de generalização ditados pela manualidade.  Podemos asserir 

o que é efetivo a partir de uma competência implícita para dizer o que é possível. 

 Por fim, o enunciado comunica, para além do contexto originário de descoberta do ente 

acerca do qual se trata o enunciado.  Mais uma vez, recusa-se a imagem do transporte de 

conteúdos intencionais através de algum tipo de mediação.   O que a comunicação permite 

“passar adiante” é o próprio ente no modo da subsistência, e, consequentemente, um mesmo 

comportamento compreensivo que consiste num procedimento de verificação executável sem 

qualificações existenciais, quer dizer, manejáveis, presume-se, por qualquer um e em qualquer 

circunstância. Neste passar adiante se encobre o contexto originário de descoberta, em proveito 

da otimização do acesso ao ente intramundano.  Na sua própria circulação, os enunciados 

encobrem seu aspecto performativo aqui discriminado, donde podem ser posteriormente 

formalizados e difundidos como estruturas, por exemplo, sujeito e predicado, ou função e 

argumento, que podem depois ser trazidas a silogismos, cálculos e computações.      

 O enunciado “O quadro na parede está torto” remete a um ente intramundano aberto no 

acesso público, e o traz à consideração determinadamente, a saber, como torto.  A possibilidade 

de apresentação do ente já é por si compartilhada, pois aquilo de que se trata o enunciado é algo 

                                                 
106 Dreyfus, H. L., Being-in-the-World, p. 153. 
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já disponível num mundo familiar aos interlocutores que compreendem o enunciado.  O ente é 

apresentado no enunciado como algo que, em princípio, subsiste em si mesmo para além de 

qualquer acesso específico, segundo determinações gerais que podem ser, deste modo, passadas 

adiante, para além do contexto originário de descoberta e de proferimento do enunciado.  

Mediante a predicação, portanto, o enunciado propõe um modo de acesso generalizante e, por 

excelência, impessoal, fazendo abstração do que a descoberta do ente intramundano tem de 

existencial e histórica.   

 Heidegger não pode abrir mão do aspecto apofântico nem comunicativo do enunciado, 

se não quiser tornar o indício formal destituído de qualquer interesse.  Podemos então concluir 

que o passo proibitivo deve primordialmente pôr em suspenso a força generalizante imposta 

pela postulação da atualidade da predicação.  É preciso, portanto, invocar outros recursos 

apofânticos no sentido mais primordial que Heidegger pretende, outros modos de compreensão 

que não sejam denotativos e determinantes, mas que sejam ainda discursivos, ou seja, modos 

de se remeter expressamente ao ente mas sem tomá-lo como uma coisa subsistente e atualizada 

em si mesma.  Precisamos aqui perguntar por recursos discursivos (remissivos) porém não 

denotativos.   

3.3.1.3 Remissão modalizada na possibilidade 

 O aspecto apofântico do enunciado se especifica na remissão denotativa, a remissão ao 

ente subsistente.  O ente subsistente é o que a tradição metafísica entende por existência ou 

positividade, ou o que em termos modais propôs como uma atualidade, efetividade, algo que é 

o caso, um fato, aquilo a que corresponde um enunciado verdadeiro no sentido tradicional.  Se 

perguntamos por recursos discursivos não denotativos, nos desviamos de qualquer descrição de 

estados de coisas efetivos, nos esquivamos de dizer o que é o caso.  Se, no entanto, ainda 

perguntamos por recursos discursivos, ou seja, em algum sentido ainda remissivos, 

reivindicamos ainda algum modo de intencionalidade ou consideração de algo.  Perguntamos, 

portanto, por práticas discursivas em que falamos das coisas sem no entanto dizer como as 

coisas efetivamente são ou estão.  A seguir tentarei propor alguns exemplos de tais práticas 

retirados da linguagem natural.   

 Nelson Goodman se esforçou para chamar a atenção para o que ele chama representação 



����

�

por exemplificação107.  Este modo de simbolização é bastante difundido na cotidianidade.  

Tratam-se aqui de amostras de tecido de alfaiates, maquetes de incorporações, modelos de cores 

num livro infantil e assemelhados.  O que temos neste caso são objetos que possuem uma 

propriedade, mas que não estão sendo apresentados para que tal atribuição seja asserida como 

um fato.  Que um dos retalhos da amostra de tecido seja vermelho é o que menos importa para 

um cliente do alfaiate, porque não é desse retalho que se trata ali, mas sim da exemplificação 

de uma determinada propriedade que pode ser conferida à peça que se vai encomendar, no caso, 

ser vermelho numa certa tonalidade.  Vê-se claramente isto quando se observa que o cliente que 

aponta para o retalho e diz, “quero este”, não está comprando o retalho. Estes jogos de 

linguagem não se destinam a determinar as propriedades de uma coisa atual e efetiva, mas sim 

a orientar o interlocutor nas propriedades de alguma coisa que ainda pode se dar, por exemplo, 

um terno ou um edifício, exibindo estas propriedades em outras coisas atuais, respectivamente, 

retalhos ou maquetes.   

 Para Heidegger, isto nada mais é do que explicitar a compreensão do modo de ser de um 

ente, antes de se decidir se tal modo de ser se encontra ou não atualizado na subsistência.  Em 

uma anotação feita à margem de Ser e Tempo, observa que é um mal entendido tomar o ser-aí 

como o ente exemplar na investigação no sentido de servir apenas como um exemplo de ente: 

“O ser-aí é exemplar porque, em sua essência enquanto ser-aí (assegurada a verdade do ser), 

joga [spiel] para e junto ao ser o jogo-junto-a [Bei-spiel] – traz o ser ao jogo da ressonância [ou 

ainda eco, repercussão]” (ST, p. 439).  Ser-aí é exemplar no sentido literal de Beispiel, “jogo 

junto”, no caso, junto ao ser de um ente que recebe um “espaço de jogo”, dentro do qual pode 

se atualizar numa posição ou noutra.  Noutras palavras, ser-aí é exemplar no sentido de ser 

capaz de “dar exemplos”, quer dizer, exemplificar o ente em suas possibilidades de ser, antes 

que se decida, como base no que aqui é chamado “ressonância”, que e como o ente efetivamente 

é.  Quem diz em alemão “zum Beispiel”, anuncia que o que se segue não é uma asserção ou 

denotação de uma coisa efetiva, mas a menção de modelos para o treinamento na competência 

em um predicado possível. 

 A exemplificação tem ainda especial importância e predomínio na representação 

artística, como se pode ver no caso da arte abstrata e da ficção.  Mesmo onde há alguma 

denotação na obra artística, o suficiente para dizermos que certo quadro de Van Gogh retrata 

um par de sapatos de camponês, não é o sapato específico que serviu de modelo ao pintor o que 

interessa na apreciação do quadro, mas sim propriedades que um objeto deste tipo pode 

                                                 
107 Goodman, N., Linguagens da Arte, p. 80-84. 
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apresentar no contexto instrumental e existencial que lhe é próprio, o que permite, por seu lado, 

que por meio de ilações metafóricas, este próprio contexto venha à consideração, como o 

próprio Heidegger tenta argumentar a respeito deste mesmo quadro108.  Heidegger é 

especialmente confiante que a arte e a poesia podem ter maior poder conclusivo em favor de 

suas teses do que argumentos, inferências e asserções.  Ao que parece, esta presunção remete à 

sua noção peculiar de verdade, mas já tem algum apelo para o tema da analítica existencial, 

dado o cogito hermenêutico anteriormente elucidado que dá sentido ao testemunho pré-

ontológico (2.4.1).  Em todo caso, qualquer que seja a noção de verdade que se possa sustentar 

ser pertinente à arte e à poesia, ela não pode se tratar de uma mera evidência de segunda ordem, 

sublime ou inefável que o seja, ou não estaremos avançando muito em relação ao conceito 

tradicional de verdade.  A representação por exemplificação pode ser um início de elucidação 

do poder remissivo e não denotativo que Heidegger pretende estar em curso aqui.  O 

desenvolvimento promissor é aduzir que, como nos outros casos de remissões não denotativas, 

a representação artística nos proporciona explicitação e reflexão acerca das presunções modais 

em curso numa dada comunidade, algo que já Aristóteles chegou perto de sugerir (Poética, 

1451a 36 - 1451b 5).   

 Orientações da manualidade também não se esgotam em meras descrições dos objetos 

envolvidos.  Quem explica o manejo adequado de um martelo não pretende primordialmente 

apurar determinações reais deste objeto, mas sim propiciar ao interlocutor um acesso bem 

sucedido ao contexto comportamental em que o martelo tem lugar enquanto martelo, ou seja, 

martelar de modo eficiente e seguro.  Tal acesso não é suprido por uma descrição teórica do 

martelar, por mais detalhada que seja, mas só se efetiva com o aprendizado satisfatório por parte 

do interlocutor, o que só pode ser aferido no desempenho comportamental por parte deste.   

 Pode-se ainda mencionar as conjecturas contrafactuais cotidianas e as formalizações 

modais. 

 Não é sustentável dizer que o indício formal consiste em uma destas práticas, pois todas 

elas têm um uso ordinário sem repercussão filosófica imediata.  No entanto, cada uma delas 

tem em comum um modo de abordagem que é de especial interesse para Heidegger.  Elas 

remetem o interlocutor a uma consideração do ente intramundano que é modalizada na 

possibilidade.  Ainda que inequivocamente ônticos, estes recursos treinam o interlocutor na 

competência num horizonte compartilhado em que as coisas podem se dar como sofás, martelos 

                                                 
108 Heidegger, M., A Origem da Obra de Arte, p. 24-26 (GA 5, p. 18-19). 
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ou temas de uma palestra.  Para tanto, as próprias coisas precisam ser consideradas não em si 

mesmas, como o que seriam uma vez desligadas de todo e qualquer horizonte, mas no 

entrelaçamento dos remetimentos significativos compartilhados pela comunidade, dentro do 

qual a coisa pode se dar ao acesso público.  Explicar o uso de um martelo não é atribuir 

propriedades a um objeto subsistente, mas instruir ou posicionar-se sobre a empunhadura, a 

posição do prego, o ritmo das batidas, em suma, é reunir e manter coeso o entorno em que o 

martelo pode se dar como algo para martelar.   

 Agora temos melhores elementos para dizer quando um sinal mostra o contexto em que 

ganha significado.  A resposta mais precisa é: quando é expressamente usado para este fim.  

Tanto na exemplificação, pragmática ou artística, quanto na orientação da manualidade, se 

utiliza os mesmos signos da remissão denotativa para apresentar ou treinar o interlocutor nas 

intuições modais em que as coisas denotadas podem se atualizar em fatos.  Como espera 

Heidegger, esta exibição não é uma teorização ou formalização acerca destas possibilidades, as 

quais são um trabalho de elaboração já bastante ulterior em relação a tais práticas, mas sim 

procedimentos empregados para a aquisição por parte do interlocutor de uma aptidão, um modo 

bem sucedido de compreender o ente intramundano na manualidade.   

 Assim, a remissão não denotativa, ainda que seja uma referência expressa ao ente 

intramundano, é modalizada na possibilidade, ao invés da remissão do enunciado, que é 

modalizada na atualidade.  Possibilidades de ser são aquilo através de que se conduz o 

existencial do compreender (ST, p. 143 e seguintes).  Os recursos discursivos apontados são os 

meios simbólicos pelos quais o existencial da fala articula o existencial do compreender numa 

totalidade instrumental publicamente acessível, eles dão expressão ao “como” hermenêutico da 

compreensão e mostram que a transcendência da intencionalidade em direção ao ente 

intramundano já é previamente posta em termos pela manualidade antes de qualquer abordagem 

teórica.   

 Podemos ainda dar mais concretude ao Einstelungbezug, a remissão primordial de 

configuração de um ente intramundano enquanto tal, remissão esta que é o próprio existencial 

do compreender e que Heidegger não queria ver esvaziada na formalização de uma relação 

intencional, nem precipitadamente restringida à abordagem epistêmica109. As práticas 

discursivas apontadas mostram que nos presumimos capazes de considerar explicitamente o 

ente intramundano por modos de remissão não teóricos, e sugerem que estes são previamente 

                                                 
109 Heidegger, M., Fenomenologia da Vida Religiosa, p. 58-59 (GA 60, p. 63). 
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estabelecidos e difundidos na cotidianidade antes de qualquer enunciação categórica, já que são 

as condições específicas de possibilidade para que algo seja atualizado na subsistência que 

corresponderia a enunciados verdadeiros no sentido tradicional.  O comportamento intencional 

discursivamente articulado não se esgota na remissão denotativa, mas já está em curso como 

projeção de possibilidades antes de qualquer enunciação de um estado de coisas.   

 Cumpre agora esclarecer uma imprecisão na expressão “remissão não denotativa”, que 

teve de ser tolerada em proveito da ordem de exposição.  É que ela dá a entender que se trata 

de uma privação ou abstração em relação a um parâmetro de completude pretendido no 

enunciado, o que é justamente o inverso do que Heidegger pretende demonstrar em Ser e Tempo.  

Se algo é abstraído, tal se dá justamente na direção da remissão do enunciado, o qual 

desmundaniza o ente intramundano das significações culturais imediatas em que ele comparece 

de início na lida cotidiana em proveito do ideal da mera subsistência a ser projetado pelo acesso 

científico.  Primordialmente a remissão é plena como existência do ser-aí que projeta 

possibilidades concretas de ser e o enunciado que assere um estado de coisas atual é uma 

remissão mais restringida e dele derivada.  Este é um dos motivos por que Heidegger recusa 

com razão que o existencial do ser-no-mundo possa ser reconstruído a partir de um acesso 

teórico e é neste sentido que pretende que a possibilidade é mais elevada do que a efetividade.   

 A possibilidade de uma remissão não denotativa restou presumida na cotidianidade mais 

próxima mediante a consideração dos jogos de linguagem mencionados.  Estes são os meios 

simbólicos em que se articula publicamente o “como” hermenêutico e o existencial do 

compreender.  Em alguns deles, em especial, se faz uso de enunciados mediante qualificações 

ou operadores, como no caso da exemplificação literária e das inferências modais, ou de seus 

respectivos conteúdos proposicionais, como nas orientações da manualidade e nas conjecturas 

contrafactuais, para se explicitar as intuições modais sustentadas num compreender setorizado 

partilhado entre os interlocutores.  Em termos mais simples, há usos discursivos não triviais que 

não tratam da atualidade mas da possibilidade do ente, quer dizer, das condições prévias em 

que o ente pode ou não ser atualizado, e alguns deles utilizam inclusive enunciados, os quais, 

portanto, admitem um modo de leitura que não consiste na asserção de um estado de coisas.   

 Com isto o primeiro passo do indiciamento formal pode ser delineado e o indício formal 

pode ser proposto como mais um entre os casos de remissão que faz uso de enunciados mas não 

se especifica na asserção de uma atualidade.  Os enunciados da analítica existencial, cujo ente 

de que se tratam somos nós mesmos, não precisam ser interpretados como asserções de fatos 

antropológicos, ou mesmo de fatos sobre estruturas sejam elas antropológicas ou ontológicas.  
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Pelo menos, não é este o aspecto mais importante segundo o qual convém serem interpretados.  

O que interessa é atentar para as presunções modais em que o ente que nós mesmos somos pode 

a cada vez se especificar seja em projetos existenciais concretos [existenzielle], seja 

eventualmente em fatos antropológicos, e enunciados podem ser usados para este fim se a 

pretensão de efetividade dos mesmos permanecer momentaneamente suspensa e nos 

esforçamos por elucidar o que está implícito na compreensão de ser em que os mesmos tem 

lugar e sentido, o que, no caso, importa em tomá-los como possibilidades comportamentais que 

sustentam a lida com o ente intramundano.  Deste modo, fica em aberto que estes enunciados 

sejam ou não verdadeiros segundo outro parâmetro que não a correspondência tradicional, algo 

que só pode ser decidido uma vez apreciada a tese fundamental da analítica existencial, qual 

seja, que o modo de ser do ente que nós mesmos somos não se deixa determinar propriamente 

em nenhum fato ou ente subsistente. 

 Este passo tem a consequência de afastar todas as pretensões epistêmicas que possam 

se fazer insinuar no tema dos indícios formais.  Qualquer pretensão deste tipo presume que algo 

esteja atualizado na efetividade de seus atributos para servir de evidência que confirme ou refute 

um enunciado.  Se o indício formal não remete a nenhum ente atual, então não remete a nada 

que possa ser uma evidência.  O passo proibitivo do indiciamento formal põe em suspenso não 

somente a abordagem ontológica em termos do ente subsistente, mas também qualquer 

abordagem que se pretenda um modo de conhecimento. 

 Tal resultado tem implicações severas para o que quer que possa ser sustentado como 

um método fenomenológico que possa ser implementado na analítica existencial, se por um tal 

método se espera mostrar qualquer tipo de fenômeno a ser descrito em suas determinações.  A 

despeito de que o próprio Heidegger se mostre indeciso neste pormenor e de que, a propósito 

do seu conceito fenomenológico de fenômeno, tome como uma e a mesma coisa mostrar e 

explicar (ST, p. 31), dificilmente o intérprete contemporâneo pode se contentar com esta 

ambiguidade e presumir que o caráter ontológico de um ente seja algo que possa se fazer 

mostrar por si mesmo, como se estivesse atualizado em algum lugar para ser a qualquer tempo 

visto e constatado, um mal entendido agravado pelo uso abusivo de um vocabulário 

estruturalista em Ser e Tempo.  Muito do que é pressuposto na compreensão de um fenômeno 

ordinário dificilmente pode ser mostrado como se fosse outro fenômeno, embora possa ser 

explicado justamente como aquilo que é, um apanhado de presunções compartilhadas entre os 

falantes no comportamento que toma o fenômeno enquanto algo determinado, o que fica claro 

na pergunta empregada em dificuldades de compreensão desta ordem: “o que você quer dizer?” 
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ao invés de “o que você tem para mostrar (que sirva de prova para o que diz)?”.  É certo que 

Heidegger pretende um tipo de abordagem revisionista da nossa compreensão mediana de ser, 

mas posto que pretende submeter a esta revisão a própria noção proposicional de verdade, ou 

pelo menos o seu alcance universal, dificilmente poderá se servir de um modo de postulação 

que só aproveita a enunciados interpretados segundo esta noção.  Donde qualquer sentido 

plausível de fenomenologia que possa ainda ser empregado na analítica existencial precisa ser 

proposta nos termos mais modestos que Wittgenstein sugeriu110, a saber, não outra descrição, 

mas a gramática da descrição dos fatos, ou em termos mais elementares, a gramática do 

fenômeno. 

3.3.2 O caráter dêitico do indício formal 

 Enquanto um recurso discursivo, o indício formal envolve num primeiro momento um 

modo extraordinário de se interpretar enunciados, a saber, pondo-se em suspenso a atualidade 

dos mesmos e considerando-os nas possibilidades informadas pelo modo de ser dos entes de 

que trata o enunciado.  Um modo bastante prosaico de se fazer isso é dizer que o que está sendo 

enunciado é meramente possível.  Sobre este setor da linguagem natural se elaboram as 

formalizações da lógica modal.  Porém, um operador modal tal como “D” não é o bastante aqui, 

pois Heidegger recusa que o poder ser da compreensão se resolva na mera contingência do ente 

intramundano, a potencialidade subsistente nas coisas (ST, p. 143).  Entre as muitas reservas 

que estão sendo levantadas aqui ao tratamento metafísico das modalidades, o que se quer 

assegurar é que o compreender do ser-aí não se esvazie numa projeção indiferente de meras 

possibilidades, e guarde a expectativa de um poder ser próprio em que o ser-aí se veja 

empenhado segundo uma disposição afetiva, possibilidades de ser que nos solicitam como 

significativas e importantes para alguém. 

 Este passo, portanto, é ainda insuficiente para os fins da analítica existencial. Heidegger 

adverte que não tomemos o existencial do compreender como mera possibilidade lógica ou 

contingência do ente subsistente pois é forte a tendência nesta direção. Toda intuição modal 

está sujeita a ser considerada numa teorização, seja através de formalizações modais, seja por 

meio de predicados potenciais, como “inflamável” ou “transparente”, o que novamente recoloca 

                                                 
110 Wittgenstein, L., Observações Filosóficas, p. 37 (Capítulo 1, § 1). 
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o paradoxo da tematização.   

 Heidegger precisa de um parâmetro a partir do qual possa propor certas possibilidades 

de ser como mais significativas ou prementes que outras, sem que este parâmetro no entanto se 

resolva na mera correspondência com algum tipo de efetividade.  A questão aqui é que, para os 

fins da analítica existencial, as possibilidades de ser a partir das quais compreendemos nossa 

própria existência não podem ser tematizadas como potencialidades ou contingências a 

subsistirem indiferentes nas coisas.  É preciso questionar por um parâmetro a partir do qual 

certas possibilidades de ser podem ser propostas como mais significativas ou prementes que 

outras para quem questiona, no caso, nós mesmos.   

 O comentário tem tentado suprir esta tarefa propondo ao indício formal uma função 

adicional, chamada reversivo-transformacional, em que o ser-aí do intérprete da analítica 

existencial se vê solicitado a pôr em suspenso as interpretações niveladas legadas pela 

impessoalidade na generalidade do ente subsistente e a apropriar-se de suas possibilidades mais 

próprias de ser como condição para a compreensão dos próprios enunciados de Ser e Tempo111.  

Donde se tem argumentado que o sentido dos indícios formais é eminentemente exortativo, ao 

invés de descritivo. 

 O apoio textual é inequívoco112, mas pretendo mostrar a seguir que esta pretensão ainda 

tem problemas.  Por um lado, a própria presunção de que o ser-aí tem um modo de ser mais 

próprio está em questão na analítica existencial, o que tem implicações até mesmo para a 

expectativa de que faça algum sentido proferir exortações.  Por outro lado, se a efetivação da 

autenticidade existencial no ser-aí do intérprete é condição ou consequência da compreensão 

de Ser e Tempo, não há porque não se concluir que tal efetivação funcionaria como a 

confirmação das próprias teses da obra, recolocando-se o paradoxo da tematização.  Diante 

disto, Heidegger e seus comentadores precisam se contentar neste ponto com uma expectativa 

mais modesta.   

 A proposta a ser desenvolvida é então a seguinte.  O segundo passo do indiciamento 

formal é tão somente a instanciação dos enunciados de Ser e Tempo na situação discursiva de 

questionamento em que os interlocutores ora se encontram empenhados, empenho este que deve 

ser abordado de início como a estrita aptidão para nos conduzirmos segundo expressões 

                                                 
111 Dahlstrom, D. O., Heidegger's Concept of Truth���(�@"0�������������?����?(�?(��Ilusão e Indicação Formal nos 
Conceitos Filosóficos, p. 174, Fragozo, F., Conceito e Decisão: Fenomenologia, Indicações Formais e Viabilidade 
da “Ciência do Ser”, p. 59-60.  
112 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, p. 334 (GA 29/30, p. 422). 
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dêiticas.  Esta articulação corresponde à modalização na possibilidade concreta, considerada a 

partir do cogito hermenêutico visto anteriormente.  Ficaria então em aberto se tal empenho pode 

ser conduzido a possibilidades mais próprias de ser em termos irredutíveis a qualquer 

teorização, que é o que Heidegger pretende se dar no descerramento modalizado na decisividade 

antecipadora [vorlaufende Entschlossenheit] que se articula nos termos da temporalidade 

própria (ST, p. 325 e seguintes).  Tal pretensão, por seu lado, só pode ser sustentada uma vez 

aduzidos outros elementos de argumentação, em especial, a elucidação dos temas do encontrar-

se na angústia, do poder ser para a morte [Sein zum Tode] e do ser devedor [Schuldigsein].   

3.3.2.1 Da alegada função reversivo-transformacional 

 O passo até aqui desenvolvido é sem dúvida insuficiente para as demandas da analítica 

existencial.  Não basta a mera potencialidade no ente subsistente, a qual, por seu lado, pode ser 

retida por conceitos gerais como “inflamável”, “reversível”, “transparente” etc, e deste modo 

não escapa ao modelo da verdade como correspondência.  É com atenção a esta necessidade 

que o comentário, tem proposto uma chamada função reversivo-transformacional dos conceitos 

filosóficos enquanto indicativo-formais, a partir da qual o ser-aí dos interlocutores se veria 

provocado ou exortado a deixar as interpretações niveladas da impessoalidade e a apropriar-se 

de suas possibilidades mais próprias de ser.  Uma tal transformação seria condição para a plena 

compreensão dos próprios conceitos filosóficos enquanto tais.  Aponta-se uma analogia com 

expressões dêiticas na medida em que proferimentos deste teor teriam um significado 

incompleto a ser suprido pela existência fática dos próprios interlocutores, obtendo-se a 

concretude de que carecem as teorizações sobre o ente subsistente113.  As expressões filosóficas 

visariam indicar e provocar a transformação do ser-aí dos interlocutores em direção à 

autenticidade existencial, o que só então completaria a compreensão das mesmas, de forma 

análoga ao que Husserl considerou ser o funcionamento das expressões essencialmente 

ocasionais, cujo sentido indicador visa tão somente orientar o interlocutor para que ele mesmo 

complete o sentido indicado segundo a ocasião de proferimento114.    

 Seria natural seguir com nossa proposta e formular um segundo passo hermenêutico 

sobre os enunciados da analítica existencial que atendesse o que tem sido apontado como a 

                                                 
113 Streeter, R., Heidegger's formal indication: A Question of Method in Being and Time, p. 423. 
114 Ibidem, p. 422-"@���?����?(�?(��Ilusão e Indicação Formal nos Conceitos Filosóficos, p. 177. 
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função reversivo-transformacional. Contudo, nos termos em que está formulada, pelo menos, a 

pretensão de que os indícios formais funcionariam como exortações à autenticidade existencial 

é excessiva e, no fim das contas, recoloca os problemas metodológicos que se buscava resolver. 

 Primeiramente, cumpre notar que as considerações de Heidegger a respeito do indício 

formal que dão força a esta leitura vem a ensejo da já mencionada noção muito restrita e bastante 

discutível do que seria a própria filosofia (3.2).  Tentei mostrar que Heidegger não pode 

desautorizar os recursos metodológicos da metafísica sem contar com o resultado final da 

analítica existencial, a saber, que o sentido da cura e, consequentemente, de ser, se articulam 

segundo a estrutura da temporalidade, e não segundo a estrutura proposicional do ente 

subsistente.   Restaria alegar então que a especificidade do tema da analítica do ser-aí pede um 

modo de acesso peculiar a ser despertado por um discurso exortativo como o que se pretende, 

e propor o indício formal como um recurso ad hoc neste sentido. 

 Outra ordem de problemas no entanto ainda persistiria, os quais giram em torno da 

expectativa de que a autenticidade existencial, uma vez atualizada na pessoa do intérprete, 

serviria de prova às teses da analítica existencial.   

 O indício formal é proposto como uma noção metodológica, que forneceria a abordagem 

inicial adequada para os temas a serem ainda investigados em Ser e Tempo.  Por outro lado, a 

existência autêntica não pode ser presumida como uma condição para a compreensão das 

formulações de Ser e Tempo, porque a própria possibilidade de que o ser-aí tenha um modo de 

ser mais próprio a ser assumido é uma questão em aberto dentro da obra, como o próprio 

Heidegger a coloca em questão na abertura da segunda seção (ST, p. 231 a 235).   

Heidegger parece dar uma impressão inicial diferente porque, ao abordar 

preliminarmente o ser-aí (ST, 12), observa que este se compreende como possibilidade própria 

de ser si mesmo ou não ser si mesmo, e que o caráter de ser a cada vez meu fundamenta a 

propriedade e a impropriedade (ST, 42-43).  Mas claramente se argumenta aqui a partir do 

pronome pessoal, de modo a se dizer que o poder ser em questão é a cada vez considerado por 

alguém que o assume numa medida maior ou menor (como tentei explicar em 2.5.1).  Heidegger 

ainda não tem um sentido de verdade claro em que estas possibilidades em aberto são 

comparadas e decididas em sua propriedade e impropriedade para quem por elas questiona só 

por ter deixado em suspenso o critério da subsistência.  Na verdade, visto que a impropriedade 

é estrutural, pois é imposta na cotidianidade pela impessoalidade que passa adiante a remissão 

ao ente subsistente por meio de enunciados apropriados no falatório como “aquilo que se pode 

constatar”, e visto que a angustia, que testemunharia o si mesmo de que foge a decadência, traz 
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todas as possibilidades de ser à mesma insignificância (ST, p. 186), não é totalmente improvável 

se acreditar em certa altura da analítica transcendental que nenhuma destas possibilidades possa 

ser sustentada de modo consequente e não trivial como a mais própria. 

 Para dizer que uma possibilidade de ser é mais consequente e significativa do que outras 

e fazê-lo sem alegar qualquer tipo de efetividade que confirmaria enunciados, Heidegger 

precisa aprofundar o sentido de verdade como desvelamento na temporalidade própria e 

histórica a ser elucidada como horizonte de projeção das possibilidades de ser mais próprias do 

ser-aí.  Em especial, precisa mostrar que o ser-aí dispõe de um descerramento peculiar, a 

decisividade antecipadora, em que pode propor possibilidades de ser que escapam à força 

niveladora da impessoalidade que impõe a gramática do ente subsistente e do enunciado, e ao 

mesmo tempo precisa preservar a autoridade desta força, uma vez que ela é imprescindível para 

o acesso público ao ente intramundano.  Não faltam intérpretes que alimentam alguma suspeita 

no sentido de que Heidegger não teve sucesso nesta empresa115, e é preciso ter espaço para se 

debater com eles. 

 Não se supre o problema tão somente concedendo antecipadamente estes resultados da 

segunda parte de Ser e Tempo.  Ao que parece, a posição aqui discutida, que Heidegger de certo 

modo reforça quando programa como tarefa metodológica “despertar” uma afinação116, parece 

esperar que os conceitos e enunciados manejados pelo filósofo conduziriam os interlocutores a 

uma afinação afetiva fundamental, tal como a angústia ou o tédio profundo, a partir da qual o 

ser-aí destes interlocutores seria levado a uma espécie de conversão à autenticidade existencial, 

onde as teses de Ser e Tempo se tornariam evidentes por si mesmas. Estar efetivamente 

angustiado pareceria então um passo necessário para a compreensão das teses da analítica 

existencial, a qual só se completaria com a atualização do poder-ser mais próprio do ser-aí na 

pessoa concreta do intérprete.   

 Mas isto não pode prosperar.  O primeiro motivo é que não é claro que a elucidação da 

angústia enquanto uma tonalidade afetiva fundamental exija ou mesmo possa se dar quando da 

atualidade da própria angústia.  Neste humor específico o ser-aí se vê desencontrado de toda a 

                                                 
115 Por exemplo, Dreyfus e Rubin, que concluem que ao secularizar para seus fins a noção religiosa de autenticidade 
de Kierkgaard, Heidegger se viu às voltas com um tratamento incoerente da decadência e da inautenticidade 
existencial (Dreyfus & Rubin, Kierkegaard, Division II, and Later Heidegger, p. 333 e seguintes).  Também 
Blattner, para quem Heidegger não consegue obter o tempo ordinário a partir da temporalidade própria do ser-aí 
(Heidegger's Temporal Idealism, 181 e seguintes).  Já Haugeland (Heidegger on Being a Person, p. 77) acredita 
que é absolutamente problemático que ser-aí seja primordialmente o que entendemos por pessoas propriamente 
ditas.  Neste caso, não se poderia esperar que a pessoa dos interlocutores de Ser e Tempo efetivassem suas 
possibilidades de ser mais próprias para serem admitidos no debate da obra.   
116 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, p. 73 (GA 29-30, p. 91). 
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lida curadora, o que compreenderia inclusive a investigação filosófica em suas aptidões 

específicas (ler, estudar, escrever, falar).  A contribuição que o tema da angústia tem a dar para 

a investigação não se dá no momento em que ela é um estado efetivo, mas sim na medida em 

que ela consta no acervo compreensivo discursivamente compartilhado pelos interlocutores.  

Neste caso, a argumentação de Ser e Tempo não visaria a provocar ou apresentar pela primeira 

vez o tema da angústia, como talvez fosse o caso de algumas formas de poesia ou retórica, mas 

esperaria tão somente que o tema fosse discursivamente acessível a partir do acervo 

compreensivo compartilhado entre os interlocutores, o ser-aí comum que permite, por exemplo, 

que alguém que não está triste se comporte compreensivamente em relação à tristeza de 

outrem117.   Quando Heidegger propõe como recurso metodológico “despertar” uma afinação, 

não pode estar simplesmente dizendo que pretende provoca-la em alguém a fim de efetivá-la e 

torna-la algo evidente na subsistência de um comportamento auto-observável, mas sim “deixa-

la despertar ou deixa-la ser”118, e por “deixar”, tem em vista a consideração modalizada na 

possibilidade, quer dizer, abrir discursivamente um âmbito de remissões em que a afinação 

pode vir a ter expressão enquanto o modo específico em que estas possibilidades abertas nos 

importam em alguma medida119.  No contexto da analítica existencial, afinações afetivas não 

comparecem como fatos a serem constatados, mas sim como facta dotados da mesma credencial 

da compreensão prévia de ser, ou seja, composições discursivas que os interlocutores trazem à 

situação hermenêutica e das quais buscam explicitar as respectivas presunções (onde factum

tem a ambivalência semântica mencionada em 2.5.2). 

 O segundo e mais decisivo motivo é que esta maneira de ver dá nova força ao paradoxo 

da tematização.  Uma presumida transformação no ser-aí do intérprete, uma vez alcançada, 

serviria como prova das alegações da analítica transcendental num modo inconvenientemente 

tradicional.  A efetividade da autenticidade existencial não pode ser condição para a 

compreensão dos enunciados de Ser e Tempo, e nem consequência automática desta 

compreensão, isso se quisermos levar a sério a expectativa de que estes enunciados não são 

verdadeiros no sentido de corresponderem a um ente subsistente.  Se a compreensão de Ser e 

Tempo tivesse por condição a efetivação do poder ser próprio do ser-aí, então este mesmo poder 

ser mais próprio não poderia se reivindicar enquanto uma possibilidade que não se deixa reduzir 

a nenhum ente subsistente, restando a analítica existencial eivada de incontornável incoerência.  

Um outro modo de se dizer isso é que Ser e Tempo não pode refutar a tradição com que está 

                                                 
117 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, p. 80 (GA 29-30, p. 99-100). 
118 Ibidem, p. 74 (GA 29-30, p. 92). 
119 Ibidem, p. 76-77, 80-81 (GA 29-30, p. 100). 
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discutindo segundo o critério de verdade como correção, recorrendo ao que se esperaria ser uma 

evidência despertada no ânimo dos interlocutores ou produzida pelos mesmos num feito ou 

conversão.  Ao fazer isso estaria prontamente dando munição a esta mesma tradição, que 

argumenta com justiça que o que pode ser acessado numa tal evidência é sempre um ente que 

pode ser compreendido segundo as categorias metafísicas que articulam qualquer verificação.  

O que Heidegger pode inicialmente é, a partir da situação hermenêutica, propor provisoriamente 

o poder-ser próprio como estrita possibilidade que permanece em aberto e que se reivindicaria 

como mais própria por critérios irredutíveis a qualquer tipo de atualidade, de modo a 

posteriormente demonstrar, aduzidos outros elementos, que o horizonte em que tais critérios 

são articulados é a temporalidade própria reivindicada numa compreensão de ser decisiva. 

 A conclusão surpreendente é que a ideia de que o indício formal funciona como um 

apelo ou exortação ainda persiste na expectativa de uma evidência que serviria de meio 

cognitivo de convencimento das teses de Ser e Tempo, apenas endereçando ao interlocutor o 

ônus de produzir uma tal evidência.  Um ônus excessivo se o que se esperava era apenas 

viabilizar a compreensão da analítica do ser-aí, mas que cumpre na verdade uma não admitida 

função persuasiva.  Só para se viabilizar a compreensão do que está sendo proposto em Ser e 

Tempo, não seria preciso uma atualização construtiva das possibilidades existenciais mais 

próprias do ser-aí, o que só viria ao caso se se quisesse uma espécie de prova do que está sendo 

proposto.  Implicitamente, a alegada função exortativa do indício formal presume serem os 

resultados da analítica existencial irrefutáveis, numa prestidigitação que diz que não pode deles 

duvidar quem os compreendeu satisfatoriamente, ou, noutras palavras, quem não concorda é 

porque não entendeu. 

3.3.2.2  Caráter de ser a cada vez meu e facticidade 

 Apesar dos problemas apontados, a pretensão exortativa se faz acompanhar em geral de 

uma intuição muito profícua, a saber, que a sorte dos indícios formais de algum modo está 

ligada ao funcionamento semântico de expressões ocasionais.  Nos moldes em que está 

colocada, porém, a analogia entre expressões indicativo-formais e expressões dêiticas não é 

compreensível nem consequente.  A semelhança é proposta para quaisquer conceitos e 

enunciados filosóficos enquanto tais, o que mais uma vez passa pelas problemáticas presunções 

de Heidegger a respeito do que seja a própria filosofia.  A maior parte dos conceitos filosóficos 
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não tem um sentido dêitico que possa ser proposto sem dificuldades.  Por outro lado, as próprias 

expressões ocasionais têm um uso ordinário que por si só não tem nenhuma pretensão filosófica.   

 Aliás, este mesmo uso ordinário não tem implicações imediatas para a autenticidade 

existencial.  A decisividade antecipadora não se instaura tão somente ao se pronunciar 

expressões deste teor.  Na verdade, seu sentido ordinário também é decaído e impessoal e Ser 

e Tempo tem dois exemplos disto.  O primeiro é o pronome “eu”, que a cotidianidade impessoal 
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e seguintes).  O segundo é a compreensão ordinária do tempo como sucessão indistinta e 

indefinida de “agoras”, onde “agora” é tomado como um momento subsistente e esvaziado de 

significação (ST, p. 422 e seguintes).  Expressões deste tipo não cumprem nenhum papel 

conclusivo para a decisividade antecipadora se não forem articuladas a partir da temporalidade 

própria.   

 O que parece uma limitação, no entanto, pode ser um caminho mais cauteloso e frutífero.  

Concluí anteriormente que o questionamento em curso acerca dos indícios formais deve 

abandonar a expectativa de uma função exortativa ou transformadora se não quiser sucumbir 

ao paradoxo da tematização.  Neste caso, constatar a neutralidade existencial das expressões 

dêiticas é algo de promissor.  Se tais expressões não decidem por si só a efetividade do ser-aí 

decisivo, a consideração das mesmas pode ter lugar numa abordagem inicial que preserve o 

mais próprio do ser-aí como estrita possibilidade.  Para contornar dificuldades já comentadas, 

a analogia pode ser sugerida ad hoc, não para os conceitos e enunciados filosóficos enquanto 

tais, mas tão somente para as expressões empregadas na analítica existencial, dada a 

especificidade do seu tema.  Resta ver que ganho esta aproximação nos oferece. 

 O que dá apelo à analogia é o caráter de ser a cada vez meu [Jemeinigkeit], o aspecto 

antes mencionado a respeito do cogito hermenêutico pelo qual ele é a cada vez instanciado na 

ocasião do seu próprio proferimento e, na medida em que é exercido como possibilidade 

concreta, importa em alguma medida para quem o desempenha (2.5.1).  Ao explorarmos o fato 

de que este aspecto se faz expressar mediante pronomes pessoais, é possível retirar da 

coordenação semântica que estas expressões mantêm com as demais expressões dêiticas um fio 

condutor para a melhor elucidação da facticidade enquanto constituinte ontológico do ser-aí, o 

que permite reter a modalização na possibilidade concreta mesmo avançando para além do 

proferimento expresso do cogito hermenêutico rumo a outras formulações.  Além disso, nos 

termos da facticidade, a transitividade da situação hermenêutica em direção ao ente 

intramundano tomado como algo significativo para quem compreende é melhor articulada, o 
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que torna mais plausível trazer a tematização da disposição afetiva [Befindlichkeit], enquanto 

elemento do descerramento [Erschlossenheit], para o debate da ontologia fundamental.  

 É o próprio Heidegger quem observa que, em razão do caráter de ser a cada vez meu, o 

ser-aí deve sempre poder se pronunciar através do pronome pessoal (ST, p. 42).  Isto já é o 

bastante para chegarmos à facticidade, se esta última apenas amplia a competência aqui em 

questão para as outras expressões dêiticas.  Sabe-se que a competência plena na regra de uso de 

uma expressão dêitica presume a competência na regra de uso das demais expressões de um 

mesmo grupo de coordenação recíproca, por exemplo, “eu”, “tu” e “eles”, ou “aqui” e “ali”, ou 

tais expressões seriam inúteis para designar algo que transcendesse as situações de 

proferimento120.  Por outro lado, a localização subjetiva, que uma vez pronunciada dá sentido 

ao “aqui” e ao “agora”, é o que serve de ponto-zero para a especificação espaço-temporal 

requerida pelas expressões dêiticas não-demonstrativas como “ali”, “aquele”, “então” etc. (ST, 

p. 119-120)121.  Heidegger adverte que “aí”, em “ser-aí” não designa um lugar, mas a abertura 

dentro da qual um ente pode se fazer presente para o homem e o próprio homem se fazer 

presente para si mesmo122.  Isto é um outro modo de dizer que o “aí” em “ser-aí” não é um lugar 

onde o ser-aí está dado como um ente subsistente, mas a capacidade que o ser-aí tem para 

considerar a si mesmo e ao ente subsistente num lugar tomado como aqui ou num momento 

tomado como agora, donde Heidegger recomenda como tradução de Dasein para o francês algo 

como “ser-o-aí” [être le là], o que pode ser entendido como ser o que sustenta e responde pela 

dimensão de remissões reciprocamente coordenadas a partir da qual se pode dizer “aí”.  Num 

diálogo com Medard Boss, lembra que no comportar-se do ser-aí perante seu próprio ser, o 

pronome reflexivo e o possessivo não devem ser substancializados mas estritamente 

considerados em seu remetimento à situação de proferimento, “assim como eu me comporto 

agora, (...) O quem se esgota em cada caso justamente nos modos de comportamento em que 

me encontro justamente agora”123. 

Quando Heidegger passa a considerar o ser-em como a estrutura segundo a qual o ser-

aí se comporta como ser-no-mundo, ele retoma a aptidão para o uso competente de expressões 

dêiticas numa dimensão mais ampla que o caráter de ser a cada vez meu: ser a cada vez o seu 

                                                 
120 Tugendhat, E., Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, p. 496. 
121 Num tom bastante próximo, Tugendhat, E., obra citada, p. 498.  Tugendhat também considera imprescindível 
para o uso de expressões dêiticas na identificação de objetos que o ponto-zero subjetivo se apoie num ponto-zero 
objetivo que forneça unidades de medida. Heidegger pode alcançar este resultado a partir do espaço e do tempo 
ordinário simultaneamente abertos com a estrutura de mundo na circunspecção [Umsicht] da curadoria [Besorgen] 
(ST, p. 110 e seguintes, p. 352 e seguintes). 
122 Heidegger, M., Seminários Zollikon, p. 159. 
123 Ibidem, p. 199. 
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“aí”, cujas remissões recíprocas, ocasionais e irredutíveis são capturadas como o aspecto 

concreto das imagens do Descerramento, da abertura, da clareira e da iluminação.  Diz então 

que o ser-aí é sua abertura, ou seja, que o ser que para este ente está em questão não é o ser de 

uma coisa dentro ou fora desta abertura, mas ser a própria sustentação a cada vez aberta e 

coordenada dentro da qual as coisas podem ser posicionadas (ST, p. 132-133).  Retomando esta 

formulação, Heidegger busca o que chama uma “confirmação fenomenal por meio da 

interpretação de um modo concreto e relevante à toda problemática seguinte”, o que remete 

novamente a si e ao leitor para a situação de proferimento em curso, para a partir dela, e com 

vistas ao seu teor simultaneamente motivado, performativo e discursivo, abordar sem rodeios 

teóricos e explicitar em suas presunções as três declinações do descerramento 

[Erschlossenheit], o encontrar-se (ou disposição afetiva) [Befindlichkeit], o compreender 

[Verstehen] e a fala [Rede].   

 Ser o seu “aí” e ser dejetado no “aí” será como Heidegger explica a facticidade enquanto 

aptidão para posicionar-se numa afinação prévia da disposição afetiva, que surge como o fardo 

da situação concreta tomada no seu aspecto de puro “que é isso” (ST, 134-135).  Concreta, esta 

situação tem um elemento real que o ser-aí não escolheu mas se vê entregue à sua restrição (ST, 

56).  Tal entrega, naturalmente, não é a de uma constatação indiferente, mas importa para quem 

compreende esta restrição e seu espaço de manobra segundo uma afinação.  Tanto o ente 

contraposto quanto quem o compreende são referidos a partir da própria situação discursiva de 

questionamento pelos meios simbólicos dêiticos, e neste acesso imediato a disposição afetiva 

se faz considerar, na medida em que é na própria “pele” que o ser-aí sente o quão significativas 

são as coisas.  O que Heidegger, circundando seu alvo em termos mais ou menos aproximados, 

está tentando estabelecer é que a facticidade, enquanto aptidão discursiva, é a competência 

ordinária, e como tal, cotidianamente interessada, para as expressões ocasionais segundo as 

quais articulamos nosso confronto intencional com as coisas, competência que havia sido 

introduzida inicialmente, em sua especificação subjetiva para os pronomes pessoais, no caráter 

de ser a cada vez meu, este por sua vez manifesto no cogito hermenêutico elaborado a partir da 

questão do ser.   

 Considerado o caráter de ser a cada vez meu e a facticidade, podemos retomar a remissão 

e qualificá-la como uma possibilidade sustentada a partir de uma situação de proferimento.  O 

ser-aí não se conduz por possibilidades genéricas ou indiferentes, ou por potencialidades 

subsistentes no ente intramundano, mas por possibilidades concretas em aberto para alguém 

que por elas questiona como mais ou menos significativas segundo o modo como este alguém 
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já interpreta implicitamente a si próprio.  Ora, com isto temos o elemento que faltava para reter 

a possibilidade concreta, explicitada no cogito hermenêutico anteriormente proposto, mesmo 

para outros proferimentos e, no caso da analítica existencial, mesmo no caso de enunciados cuja 

forma gramatical é ainda a proposicional. 

 Alguém pode estranhar que se defina o caráter de ser a cada vez meu e a facticidade 

como aptidões discursivas.  É que uma vez que a existência também é proposta em termos de 

aptidões, parece que estamos reduzindo o caráter de ser a cada vez meu e a facticidade à 

existência.  Isto, na verdade, só mostra que o ser-aí não é uma estrutura agregada de unidades 

elementares e que sua unidade é posta em consideração de modo contínuo a partir do seu 

aspecto comportamental, como uma coreografia que tivesse seu ritmo e evolução apreendidos 

a partir da execução.  Inicialmente o ser-aí é considerado a partir de uma aptidão, a qual, por 

seu lado, é discursiva, na medida em que é um questionamento, e a cada vez instanciada na 

ocasião de proferimento, uma vez que o questionamento é pelo próprio ser do ser-aí (ST, p. 12).  

Do mesmo modo, Heidegger sempre enfatiza o ser-aí como existência, como poder ser 

compreensivo, quando igualmente poderia remeter-se simultaneamente à facticidade e à 

decadência.  Esta elipse é aceitável porque é a existência que é o fio condutor da analítica 

existencial e a partir da qual se pode propor esta mesma existência como [i] anteceder a si 

mesma [ii] já sendo no mundo [iii] junto ao ente intramundano (ST, p. 192).  Por fim, das três 

ecstases da temporalidade, a do porvir tem uma primazia porque a temporalidade própria é um 

comportamento que se compreende um [i] porvindouro [ii] ter sido que [iii] que toma por 

presente o ente que lhe vem ao encontro (ST, p. 326 e 329). 

3.3.2.3 Expressões dêiticas e disposição afetiva 

 A competência para expressões ocasionais, exercível de imediato na situação 

hermenêutica, é particularmente interessante porque permitirá posteriormente que Heidegger 

proponha a relevância da disposição afetiva para a compreensão das possibilidades de ser e, 

portanto, para a condução de uma ontologia fundamental, um dos pontos de sua argumentação 

a que a tradição metafísica tende a resistir com mais força.  Sublinhado o caráter da facticidade, 

podemos dele concluir que o confronto com o ente intramundano nunca é desprovido de uma 

afinação de humor específica em que o ser-aí a cada vez já previamente se encontra.  Portanto, 

a disposição afetiva é informativa com relação às possibilidades de ser a cada vez sustentadas 
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pelos interlocutores da situação hermenêutica.  Particularmente, Heidegger antecipa a objeção 

mais intuitiva, observando que a consideração teórica do ente subsistente não se dá à revelia da 

disposição afetiva, mas presume uma afinação específica que se expressa numa disposição 

serena para a observação do tema (ST, p. 138).   

 Heidegger precisa contornar as duas abordagens tradicionais deste tema, a introspectiva 

da auto-observação e a comportamental da observação externa, pois pretende trazê-lo ao 

questionamento ontológico anterior a qualquer abordagem teórica ou proposicional.  O melhor 

modo é como factum retomado em regresso a partir da própria situação hermenêutica em que 

os interlocutores da analítica existencial a cada vez se veem empenhados e assim testemunham 

neste empenho que o prosseguimento no questionamento lhes importa em alguma medida e a 

título de alguma afinação de humor.  Deste modo, antes de constatada interna ou externamente, 

a disposição afetiva ganha expressão na própria situação hermenêutica. 

 Quem tem a plena aptidão para se orientar neste tipo de expressão, tem uma 

compreensão de si mesmo como suscetível às possibilidades de ser em curso e, deste modo, 

sustenta uma compreensão de si mesmo em toda compreensão de ser, mesmo que seja mais ou 

menos implícita.  Se tiver a plena competência para o uso de expressões como “aqui” e “agora”, 

pode compreender o enunciado que diz que algumas serpentes são venenosas não somente 

como um fato científico ou a potencialidade subsistente nas coisas para um certo resultado, mas 

como uma possibilidade significativa acessível no descerramento em que se encontra 

empenhado e exposto.  É capaz de compreender a partir do enunciado “Todos os homens são 

mortais” não somente a premissa maior de um silogismo formal, mas também que nós, que ora 

questionamos, estamos entregues a esta possibilidade de ser incontornável e posicionar-se 

perante a mesma como temível, inspiradora etc.  As competências aqui mencionadas consistem 

não em apreciar o valor de verdade dos enunciados em circulação, mas em posicionar-se diante 

das implicações não literais dos mesmos, acessíveis somente a partir da totalidade contextual 

presumida na situação discursiva em curso.  Portanto, são hermenêuticas num sentido lato, e 

não apofânticas. 

 A presunção que precisa ser aqui resgatada e explicitada, e que é sistematicamente 

abstraída na consideração do ente subsistente, é que a compreensão de possibilidades de ser é 

a cada vez exercida por alguém que põe o seu próprio ser em questão ao projetar tais 

possibilidades as quais já se encontra entregue, e que, portanto, sempre se encontra num modo 

ou outro de afinação diante das mesmas, de modo a poder tomá-las como auspiciosas, 

temerárias, indiferentes etc.  Se não se considera que o ser-aí é a cada vez instanciado por 
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expressões dêiticas, suas respectivas afinações de humor terminam por serem tomadas como 

objetos de estudo a serem determinados junto com os outros objetos ordinários da natureza e 

não como modalizações do descerramento de mundo em que qualquer objeto enquanto tal pode 

se dar (ST, p. 144). 

 Para a argumentação final de Ser e Tempo, este passo é decisivo.  Uma afinação 

privilegiada e fundamental, a saber, a angústia, é o fio condutor que Heidegger vai seguir para 

argumentar de modo mais incisivo que o ser-aí não se reduz a nenhum ente intramundano 

subsistente, e é o elemento decisivo para dar plausibilidade a esta proposta, uma vez que nela o 

ser-aí se desencontra de toda a lida cotidiana, de todos os papéis normalizados e possibilidades 

de ser niveladas que a impessoalidade disponibiliza, e se compreende como singularidade vazia 

que não se deixa determinar por nenhum predicado (ST, p. 184 e seguintes).  Só aqui Heidegger 

começa a ter um solo sobre o qual pode começar a elaborar uma outra noção de verdade que 

não se reduza a correspondência entre enunciado e ente subsistente.  Não que possa agora provar 

que uma tal noção de verdade é consequente e não-trivial, mas até então não se sabia nem em 

que termos uma noção alternativa de verdade poderia começar a ser formulada.  A partir da 

estrutura da cura como elucidação provisória da constituição ontológica do ser-aí, Heidegger 

pode começar a esboçar um sentido de verdade apropriado a este ente exemplar, a saber, que 

não postule a atualidade de um estado de coisas, visto que o ser-aí, no anteceder a si mesmo, é 

compreensão de si como possibilidade própria, e que não seja a mera atribuição de um 

predicado geral, uma vez que o ser-aí, no já ser em um mundo, é facticidade previamente 

exposta e afinada numa totalidade conjuntural antes que qualquer determinação do ente 

intramundano possa ser apurada e que, aparentemente, desperta como pura e extrema 

singularidade por ocasião da angústia.  E porque esta estrutura da cura envolve por último o ser 

junto ao ente intramundano, o conceito de verdade que é a partir dela esboçado é originário e 

condição de sentido do conceito de verdade ordinário que diz respeito a este ente desprovido 

do modo de ser do ser-aí, seja na manualidade, seja na subsistência (ST, p. 191 e seguintes).   

 Tudo isto, no entanto, é já um resultado avançado na investigação em curso na analítica 

existencial.  Como conceito metodológico, não cabe à noção de indício formal decidir por si só 

e já de início o conceito de verdade como desvelamento e o poder ser mais próprio do ser-aí.  

Pode, no entanto, assegurar e manter em aberto a possibilidade para que estes temas possam ser 

considerados em suas condições de sentido apropriadas, e garantir que tal possibilidade não 

seja eliminada ou deixada de lado na abstração sistemática que é pano de fundo de todo 

enunciado categórico.  Para tanto, basta que nos permita reter o caráter de ser a cada vez meu 
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na leitura dos enunciados da analítica existencial.   

3.3.3 Os dois passos do indiciamento formal  

 Retomemos a proposta do indiciamento formal. A ideia era dispor ao leitor da analítica 

existencial um procedimento hermenêutico sobre enunciados que visa pôr em suspenso a 

tendência ordinária, recomendada pela impessoalidade, a tomá-los pela mera remissão 

desmundanizada ao ente em sua subsistência, ou seja, a mera asserção de um estado de coisas 

efetivo em si mesmo a ser conferida mediante uma relação formalizável de correspondência 

com o mesmo.  Seguindo o fio condutor das duas funções apontadas pela literatura secundária, 

sugeri que o procedimento seria implementado em dois passos.  O primeiro passo consistiria 

em pôr em suspenso a atualidade dos enunciados, e modalizá-los na possibilidade, o que 

viabilizaria posteriormente que Heidegger mantenha o foco de sua discussão sobre o existencial 

do compreender como originário em relação ao enunciado tradicional, modalizado na 

atualidade.  Mesmo assim, seguindo a advertência do próprio Heidegger, observei que este 

passo não bastava por si só para uma abordagem inicial da analítica existencial, pois esta 

modalização poderia se ver reduzida à mera contingência do ente subsistente, potencialidades 

das coisas que, como as próprias coisas consideradas em sua subsistência, não se mostram mais 

ou menos significativas entre si.    

 No cogito hermenêutico, o caráter de ser a cada vez meu, e portanto, a facticidade e a 

disposição afetiva, tinham sua expressão assegurada na própria instanciação ocasional da 

fórmula do ente que questiona o próprio ser como algo que lhe diz respeito.  O próprio 

comportamento questionador se mostra como possibilidade em aberto que se reivindica em 

alguma medida para quem questiona na situação hermenêutica em curso.  Esta possibilidade se 

lhe mostra como digna de ser considerada como própria ou imprópria.   

 No indício formal, proposições que tem a forma gramatical predicativa e genérica 

precisam ser interpretadas com uma ressalva de contexto, a aptidão dos interlocutores para a 

remissão ocasional precisa ser sublinhada para o pronunciamento manter-se sustentado na 

possibilidade concreta.  O que interessa primordialmente não é um emprego efetivo de uma 

expressão ocasional, ou a semântica específica de uma certa expressão deste tipo, mas a nossa 

plena aptidão para nos orientarmos por este tipo de expressão. Conforme apontado acima, a 

semântica destas palavras se articula em grupos coordenados de remissões recíprocas e todos 
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estes grupos se remetem ao grupo dos pronomes pessoais, que situam a cada vez o contexto de 

proferimento e interlocução.  Deste modo, qualquer expressão deste tipo, mesmo que não seja 

um pronome pessoal, já serviria em princípio para os fins metodológicos da analítica 

existencial.  Por outro lado, não se faz necessário que uma expressão ocasional seja 

explicitamente acrescida ao enunciado que se pretende interpretar de maneira indicativo-

formal.  Frases como “Tem fruta” ou “Algumas pessoas são alérgicas a camarão”, podem ser 

interpretadas como meros enunciados sobre entes subsistentes considerados indiferentemente, 

por exemplo, x Bx e y x (Py ∧ (Cx  Αyx)).  Mas também podem ser tomadas como 

possibilidades relevantes a quem as profere e as compreende no contexto da interlocução, por 

exemplo, uma refeição, de modo a poderem ser interpretadas como convenientes e 

convidativas, ou temerárias e intimidadoras.  A presunção deste contexto, a cada vez 

reconfigurado e compartilhado pelos interlocutores no sentido da situação hermenêutica, é o 

que se precisa reter e sustentar contra a tendência impessoal a abstraí-lo, uma tendência 

justificada na ciência que tematiza o ente intramundano no modo da subsistência, 

compreensível na tradição filosófica metafísica que se esforça por elucidar a ontologia local 

deste modo específico de ser, mas que precisa ser vencida na analítica existencial e, 

consequentemente, numa ontologia fundamental. 

 Vê-se então que a utilidade do indício formal é bastante específica, manter a 

investigação modalizada na possibilidade concreta mesmo em pronunciamentos em que esta 

modalização não é tão manifesta como o é na questão do ser e no cogito hermenêutico.  Toda 

obscuridade que persiste no tema do indício formal se deve ao fato do jovem Heidegger o ter 

proposto como um método geral da filosofia que serviria em princípio para qualquer 

investigação, quando na verdade estava já dando os primeiros passos da analítica existencial.  

Mas esta investigação ainda não tinha o seu ponto de partida adequado enquanto não fosse 

trazida ao rigor da questão do ser, cujo ente a ser interrogado, o ente que nós mesmos que 

questionamos o somos, não pode contar com o que seria um fundamento real para atribuir-se 

determinações predicativas, mas pode apenas sustentar possibilidades de ser que lhe solicitam 

em alguma medida.   

 Para preservar a situação hermenêutica na modalidade da possibilidade concreta, os 

enunciados da analítica existencial precisam ser lidos de um modo que não é o habitual em que 

são tomados como a asserção de fatos atuais e generalizáveis.  Precisam ser lidos de maneira 

tal que os dois caráteres existenciais informado pelo cogito hermenêutico, a existência e o 

caráter de ser a cada vez meu, não sejam de imediato reificados como propriedades ou 
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predicados. Para tanto, o indício formal opera sobre os enunciados duas continências 

interpretativas: [i] o enunciado não é tomado em sua atualidad������������������'����������

esta possibilidade é tomada como projetada e exercível a partir do contexto do questionamento 

em curso, de modo a que os interlocutores possam, em princípio, se posicionar em relação a 

mesma e no que ela se mostra como relevante.  Deste modo, se preserva a impressão inicial de 

que estes dois caracteres não são reivindicados como propriedades reais do ente subsistente 

homo sapiens, mas comportamentos em aberto para os interlocutores a partir da situação 

hermenêutica que é discursivamente articulada na analítica existencial.   

 A tese fundamental de Ser e Tempo é que estes dois caracteres reivindicam uma 

semântica distinta da proposicional em que são tomados como predicados, uma semântica que 

Heidegger espera esclarecer na estrutura da temporalidade.  Mas até que esta estrutura esteja 

esclarecida, o que temos a respeito do ente que nós mesmos somos é a possibilidade concreta 

sustentada a partir da situação hermenêutica, modalidade que apesar de ser ainda expressa na 

forma gramatical da proposição, pode manter em suspenso a atualidade da asserção e a 

generalidade da predicação pela disciplina aqui proposta. Deste modo, o indiciamento formal 

pode ser proposto como um programa hermenêutico que preserva a possibilidade da verdade 

no sentido do desvelamento, sem no entanto já ser por si só verdadeiro neste sentido, e nem 

muito menos provar que os enunciados são verdadeiros neste sentido.    

 À luz do cogito hermenêutico fica claro, aliás, porque o indício formal é indício e é 

formal.  O ente de que se trata a analítica existencial não é um ente subsistente, de pronto 

presente a uma constatação, mas o ente que ora questiona o que se apresenta e antes que 

qualquer apresentação possa ser tomada enquanto tal.  Tal como um assassino ainda 

desconhecido é imaginado a partir do cadáver encontrado da vítima, o ser-aí não está de início 

acessível numa evidência para ser determinado em sua natureza e identidade, mas é indiciado 

a partir do próprio comportamento questionador que desempenha.  Mas este é um indiciamento 

extraordinário, a saber, formal, porque o comportamento que indicia o ser-aí não é de pronto 

uma determinação material ou algo observado em terceira pessoa, mas uma possibilidade que 

a cada vez se mostra para o ser-aí como algo por ser desempenhar.    

 É o que permite a Heidegger dizer que “indiciou”, e não que “definiu”, o conceito 

“formal” de existência com o enunciado que chamamos aqui de cogito hermenêutico: “O ser-

aí é um ente que em seu ser se comporta compreensivamente com relação a este ser.”  O 

proferimento deste enunciado, no contexto da argumentação em curso em Ser e Tempo, não visa 

que o mesmo seja comparado com as pessoas efetivamente dadas no mundo a fim de se verificar 
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se de fato elas se comportam assim.  Isto pode, é claro, ser feito, mas não é esse o ponto. O que 

se pretende propor é que o comportamento compreensivo do nosso próprio ser é uma aptidão 

que pode a cada vez ser retomada e exercida por nós, que ora questionamos, e que o quanto e o 

como esta proposta pode ter de consequente e não trivial depende primordialmente do quanto 

uma tal aptidão se mostrar a nós interlocutores do questionamento em curso em Ser e Tempo

como uma possibilidade significativa, uma possibilidade que nos solicite em nossa disposição 

afetiva segundo alguma afinação de humor, por exemplo, como premente, inspiradora, 

inoportuna, ociosa etc.  Por seus próprios termos, o conceito formal da existência se articula 

como possibilidade concreta.  Com o procedimento hermenêutico do indiciamento formal, esta 

modalização é retida em duas operações sobre enunciados, a modalização na possibilidade e a 

instanciação na situação de proferimento, de modo a que possa ser estendida e reivindicada aos 

outros enunciados de Ser e Tempo e de outras obras de Heidegger em que esteja em questão o 

ser-aí. 

 Tomada primordialmente como uma operação sobre enunciados, o indiciamento formal 

pode ser aplicado a termos, de modo se perseguir a mesma pretensão metodológica de pôr em 

suspenso a leitura habitual que recebem como denotando objetos subsistentes.  Heidegger faz 

isso com relação ao pronome “eu”, para prevenir sua apropriação como denotação da 

subjetividade pessoal, comum nas abordagens de filosofia da consciência (ST, 115-116).   

Adverte que a palavra deve ser compreendida apenas no sentido de um indício formal não-

comprometedor e pode remeter a algo que pode se mostrar ser justamente o seu oposto. Em 

particular, Heidegger quer evitar que ao se dizer o enunciado “O ser-aí é o ente que sou cada 

vez eu mesmo, (…).”, o pronome “eu” seja tomado como o nome de um sujeito subsistente a 

ser determinado em sua essência mediante evidências mentais (ST, 114-115).  Tomado como 

mero indício formal não comprometedor, “eu” deve ser compreendido primordialmente como 

a expressão dêitica que é e no contexto do exercício do questionamento por quem é o ser-aí, 

enquanto prática discursiva concreta.    Com tal ressalva, “eu” não designa nada que em 

princípio seja a atualidade de um sujeito pessoal dotado de atributos reais ou mentais, mas 

apenas a aptidão para questionar o ser e a compreensão de ser implícita neste questionamento, 

uma aptidão que, em certos contextos, talvez até mesmo na maior parte das vezes, não se exerce 

sob nenhum pronome pessoal, o que fica especialmente claro quando se considera que o “Das 

Man”, que traduzimos como impessoalidade, é o pronome que no alemão é usado para 

proferimentos em que o sujeito é indeterminado, e que no português são formulados com o 

pronome “se” tomado como índice de indeterminação do sujeito, como em “Fala-se a boca 
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miúda” ou “É assim que se faz por aqui”124.  

 Pode-se explicar agora qual foi a impressão que deu força à ideia precipitada de que 

enunciações filosóficas em geral, ou mesmo em especial as proposições de Ser e Tempo, teriam 

algum sentido exortativo.  Qualquer exortação presume que o interlocutor possa se posicionar 

no contexto de proferimento segundo o próprio caráter de ser a cada vez meu de modo a tomar 

as possibilidades de ser projetáveis a partir dos mesmos como mais ou menos relevantes.  

Exortações, de um modo que não tem aplicação para enunciados categóricos universais ou 

particulares, remetem implicitamente ao seu próprio contexto de proferimento onde aquilo que 

é exortado é proposto como o poder ser mais próprio aos interlocutores, e portanto presumem 

a competência dos envolvidos nas expressões que situam este contexto125.    

 Estas presunções, de modo geral, são de duas ordens: [i] há possibilidades de ser além 

das que estão atualizadas no ente subsistente e [ii] algumas destas possibilidades são mais 

próprias aos interlocutores do que outras.  Elas apresentam um estado de coisas não como atual, 

mas possível, e sustentam que a efetivação desta possibilidade se reivindica por uma motivação 

compartilhada entre os falantes segundo uma afinação de humor.  Quando Charles Chaplin diz 

n“O Grande Ditador”, “You are not machines!  You are not cattle! You are men!”, ele não está 

dizendo a platitude de que seus interlocutores são espécimes do gênero homo sapiens, está 

dizendo que a aptidão para ser um homem, aptidão esta considerada a luz de toda a dimensão 

histórica e cultural em que ela tem lugar, origem e destino, se reivindica a ser exercida com 

seriedade e responsabilidade, já que esta mesma aptidão pode ser esquecida, distorcida ou 

banalizada, como mostra o contexto histórico em que esta frase teve lugar.   

 Do mesmo modo, quando Louis Armstrong canta “What a Wonderful World”, não está 

incorrendo em nenhuma ingenuidade, pois não pretende asserir um estado de coisas 

incontestavelmente surreal se tomado em sua literalidade.  O próprio músico explica, com grifos 

                                                 
124 É notável que neste trecho Heidegger advirta que a impessoalidade não é uma privação mas uma modificação 
do caráter de ser a cada vez meu.  Recomenda a interpretação proposta, de que este caráter não consiste no 
proferimento expresso do pronome pessoal mas na aptidão em geral para se orientar por expressões dêiticas, a qual 
subentende a competência no uso dos pronomes pessoais mas pode, eventualmente, abstrair da mesma de um modo 
até mesmo encobridor. 
125 Um contraexemplo aparente seriam as normas.  Porém normas não são exortações, ou não conteriam uma 
previsão de coerção.  A norma na verdade é uma enunciação procedimental que tem a forma lógica de uma 
implicação e que diz, por exemplo, que se um carro estiver estacionado em frente a um hidrante, seu proprietário 
faz jus a uma multa.  Como tal, ela enuncia um estado de coisas que se processa logicamente mesmo que ninguém 
se importe com o que ela visa assegurar, mesmo que ninguém venha a estacionar em lugar proibido, ou que o faça 
mas não pague a multa, ou mesmo que ninguém tenha qualquer coisa como carros.  A norma, portanto, tem algo 
da forma gramatical do ente subsistente, que a impessoalidade difunde de modo nivelador na demanda do que é 
mediano ou “normal”. 
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em negrito de minha parte para destacar as expressões dêiticas e os verbos no subjuntivo:  

Alguns de vocês jovens tem me dito, 'Ei, paizão, o que você quer dizer com 'Que mundo 
maravilhoso'? E todas estas guerras em tudo que é lugar?  Você acha que elas são maravilhosas? 
E que tal a fome e a poluição?  Isso também não tem nada de maravilhoso.'   Bem, que tal ouvir 
o velho paizão um minuto?  O que me parece é que não é o mundo que é assim tão mal, mas o 
que nós estamos fazendo com ele.  E, veja, tudo o que eu estou dizendo é:  que mundo 
maravilhoso seria se nós apenas déssemos a ele uma chance.  Amor, baby, amor.  Este, sim, é o 
segredo. Se muitos de nós nos amássemos uns aos outros, nós resolveríamos todos os 
problemas.    E então este mundo seria melhor.  Isso é o que o velho paizão sempre diz.126

 Estes são dois exemplos de comportamentos discursivos que se pretendem e que 

estamos dispostos a compreender como exortações.  Eles podem e tem implicações filosóficas 

mas não se pretendem em si mesmos questionamentos filosóficos, o que é uma prática 

discursiva bem diferente.  A filosofia, se toma por questão o comportamento exortativo, não 

precisa ela própria se converter neste comportamento ou tomar o seu lugar, mas apenas elucidar 

suas presunções implícitas.  O indício formal não é ele próprio uma exortação, e nem o é a 

instanciação dêitica que ele põe em curso.  Enquanto recurso retórico filosófico, o que compete 

ao indicio formal é tão somente assegurar que as presunções daquilo que ora se questiona não 

sejam logo de início distorcidas ou deixadas de lado pelo modo ordinário de se interpretar 

enunciados.  

 Os enunciados de Ser e Tempo não poderiam de qualquer forma ser exortativos, 

inclusive porque são conduzidos sobre a ressalva imposta pela questão do ser e pelo cogito 

hermenêutico.  Que exortações tenham sentido em suas presunções é algo que também está em 

questão na obra, pois uma exortação também é um comportamento compreensivo de ser.  Que 

seja consequente o comportamento exortativo depende de se saber se há uma possibilidade de 

ser que possa ser proposta de modo não trivial como a mais própria para os interpelados numa 

exortação, algo que Heidegger só vai poder se aproximar quando, a partir do compreender 

decisivo, que combina a projeção do poder ser incontornável da morte com a prontidão para a 

angústia (ST, 305-306), propuser a temporalidade própria como o horizonte em que 

possibilidades de ser legadas e resgatadas podem ser propostas como mais próprias a quem por 

elas pergunta e por elas se vê solicitado (ST, 307-308, 325-326, 385-386).  Só aqui Heidegger 

consegue começar a encaminhar um sentido minimamente conclusivo para a noção de verdade 

como desvelamento.  

                                                 
126 Louis Armstrong, introdução a What a Wonderful World, na versão de 1970, apud in Jazz Quotations. 
http://www.jazzquotations.com/2010/06/louis-armstrong-quotes_8238.html
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 É bastante claro que Heidegger e parte do seu comentário pretendiam antecipar nesta 

discussão uma questão que é tão ou mais complicada do que a verdade como desvelamento, a 

saber, qual é a pretensão de verdade das próprias proposições filosóficas.  Mas presumir como 

meio de elucidação justamente aquilo que você busca elucidar só confunde as coisas.  Só porque 

a investigação filosófica empreendida por Heidegger busca esclarecer a noção de verdade como 

desvelamento, não é de imediato claro que esta mesma investigação seja verdadeira segundo 

este mesmo parâmetro, assim como não é óbvio que a elucidação da verdade proposicional seja 

de algum modo verificável.   Não é tão simples excluir a hipótese de que proposições filosóficas 

reivindiquem um terceiro parâmetro de verdade irredutível tanto ao proposicional quanto ao 

existencial.  Filosofia não é retórica aplicada.  As presunções em curso na retórica aplicada 

podem ser relevantes para a filosofia (ST, 138-139).  Mas a filosofia não tem por finalidade 

convencer ou motivar.  Para uma tal pretensão os filósofos precisariam saber bem mais do que 

se permitem. 
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4. Ambiguidade Epistêmica 

“— Pronto!  Aqui está a calça.  Aqui está a casaca.  Aqui está a túnica. 
— E assim por diante — Leves como gaze.  Vossa Majestade vai ter a 
impressão de que não tem nada sobre o corpo, mas aí é que está a beleza 
da coisa!” 

Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Rei

 Neste capítulo abordamos o aspecto mais tradicional da objeção de Tugendhat ao 

conceito de verdade de Heidegger.  É justo antecipar que confirmarei a impressão recorrente de 

que sob a ideia de descoberta, pelo menos como ela foi e tem sido proposta na analítica 

existencial e na hermenêutica em geral, o discernimento da falsidade proposicional nunca é 

satisfatoriamente esclarecido em seus devidos termos.  Contudo, mais do que reconhecer um 

problema efetivo de trivialização do falso, seria importante tentar explicar porque um filósofo 

tão proeminente quanto Heidegger se viu sistematicamente enredado a uma inconveniente 

conclusão a que declaradamente não desejava chegar127, que compromissos filosóficos 

aparentemente razoáveis e inofensivos poderiam tê-lo levado sub-repticiamente a um resultado 

tão pouco natural e que ele próprio não estaria disposto a assumir.  Esta tarefa é vertiginosa em 

possibilidades de encaminhamento e merece diferentes iniciativas de levantamento das 

premissas problemáticas que Heidegger, como qualquer filósofo, deixou não discutidas em sua 

obra.  Esta será uma tentativa neste sentido.  Pretendo sugerir que a objeção de Tugendhat é 

apenas o desdobramento último de uma trivialização mais anterior e aparentemente inofensiva 

a respeito de dados epistêmicos num sentido lato.    

 O problema remete a uma presunção de que há um tipo de acesso cognitivo que não é 

proposicional e, justamente por isso, tido por privilegiado e fundamento da cognição ordinária.  

Contribui aqui uma ambiguidade da linguagem natural que é geralmente inofensiva, justamente 

porque verificações são articuladas discursivamente mediante proposições, mas que pode se 

tornar uma esfinge quando se acredita que a evidência é uma estrutura a priori e transcendental 

a ser elucidada antes da aptidão discursiva categórica (o que tentarei mostrar em 4.3).  Entra 

em cena também um salto falacioso por parte de Heidegger.  Ao dispensar-se de critérios 

públicos de evidência, na pressa em livrar-se da gramática das sentenças e verificações, ele 

acreditou encontrar seu parâmetro paradigmático de certeza justamente nos jogos de linguagem 

proposicionais cujas condições de verificação são problemáticas, investindo de autoridade 

                                                 
127 Heidegger, M., Introdução à Filosofia, p. 162-163 (GA 27, p. 151-153). 
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epistêmica supostamente imediata e não-contingente a composição discursiva ou imaginativa 

tida por percebida enquanto tal.  Isto, no entanto, só reintroduziu a evidência imanente 

cartesiana que a analítica existencial deveria ter dispensado e superado (o que será considerado 

em 4.4.2).   

 Ao sustentar insistentemente que temas como ser, ser-aí, ser-no-mundo, descerramento, 

decisivividade e temporalidade diriam respeito a fenômenos que poderiam ser vistos e 

constatados por quem tivesse o método adequado ou o modo de ser autêntico, a respeito dos 

quais poderíamos então sustentar um “saber”, Heidegger não só sacudia ao vazio uma prática 

discursiva ordinária agora desprovida dos seus critérios gramaticais elementares.  Ele também 

sacrificava a inovadora abordagem hermenêutica que era então proposta para estes temas numa 

recaída na correspondência e no paradoxo da tematização, pois se haveria algo a saber ou ser 

constatado sobre estes temas, então não haveria mais motivos para não dizermos que estas 

evidências confirmam ou refutam nossos enunciados a respeito.   

 Mais grave ainda, esta ambiguidade epistêmica viria a comprometer os próprios 

parâmetros existenciais e ontológicos de verdade que Heidegger, com razão, esperava 

esclarecer nos termos da temporalidade ao invés dos termos categoriais do enunciado.  Na 

abordagem conduzida na segunda parte de Ser e Tempo, nunca é de todo superada a impressão 

de que a decisividade não é um evento que possa ser compreendido publicamente, mas o 

resultado de uma apercepção íntima e pessoal, e a ideia termina mal resolvida entre o 

voluntarismo meritório e a convicção íntima que reivindicariam uma evidência inefável, o que, 

em todo caso, ainda persistiria na dignidade cartesiana da perspectiva individual e privada.  

Sugerida como um conhecimento restrito ao ponto de vista em primeira pessoa, o que lhe daria 

um sentido mal explicado de efetividade, a verdade do descerramento terminaria por perder o 

teor de possibilidade concreta que permitiria pensar a temporalidade como um horizonte 

comum de sentido que seria mais amplo e primordial do que o categórico128.   

 No conto de Andersen constatar que o Rei estava nu tinha dois sentidos bastante 

específicos, constatar o estado de coisas de uma ausência e, numa leitura mais profunda, 

constatar uma outra ausência, de sentido, ou seja, a banalidade deste estado de coisas, sua 

efetividade incontornável e inegociável a despeito do que a comunidade julgava ser o mais 

proeminente e incondicional. Além da fraude em si, era preciso ainda vencer a presunção de 

                                                 
128 A alegada má compreensão por parte de Sartre não pode então ser de todo a ele atribuída, o texto de Ser e Tempo
é ambíguo e se expõe a uma possível leitura solipsista e voluntarista, uma leitura de que Heidegger só esboça a 
devida correção na Carta sobre o Humanismo.  Confirma ainda a impressão sugerida aqui: Habermas. J., O 
Discurso Filosófico da Modernidade, p. 212-213. 
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que a interpretação prévia que uma comunidade sustenta a respeito das coisas não comporta 

revisão diante de resultados particulares, o que era especialmente dificultado por um recurso 

bastante interessante do embuste: explicar qualquer dissonância perceptiva como déficit 

meritório ou intelectivo por parte do indivíduo.  Ao contrário do que parece, este não é um 

desacato à subjetividade, mas um enaltecimento do seu empenho em realizar e se comportar 

por parâmetros sustentados como inegociáveis, a despeito da recalcitrância dos fatos, e era o 

que na verdade tornava a fraude especialmente sedutora.  A revisionalidade que a temporalidade 

poderia sugerir aqui fica obstruída numa distorção voluntarista ou arbitrária da situação 

hermenêutica.    

 Defraudar o embuste exigiu não engenho, mas o olhar ingênuo da criança, alguém que 

não se visse pressionado pelas demandas ordinárias da subjetividade e para quem não fosse 

uma questão “não ser burro” ou “não fazer seu trabalho direito”.  A situação precisa então ser 

restaurada como possibilidade concreta, que reconhece por um lado a contingência dos 

parâmetros normalizados de sentido, mas por outro também testemunha o opaco e banal 

contrassenso que a cada vez pode revogar qualquer parâmetro de sentido, um comportar-se que 

não se contém diante do estado de coisas incontornável de que o Rei está nu e que se pronuncia 

motivada e espontaneamente.  Constatar não só o fato, mas importar-se com uma falta, uma 

insignificância radical dos fatos em si mesmos.  Pretensões epistêmicas sofisticadas e imbuídas 

de autoridade dogmática ou messiânica podem atrapalhar muito aqui.  Para restituir a 

ingenuidade é preciso reter, articular e desdobrar em suas presunções a situação hermenêutica 

até aqui discutida. 

 Esta iniciativa pretende assegurar as melhores intenções da analítica existencial de 

Heidegger, transcendendo de modo consequente e claro a semântica do ente subsistente.  O 

lema fenomenológico deverá então ter seu sentido subvertido e distanciado da orientação para 

as coisas enquanto algo provido da autoridade do que se pode constatar em si mesmo.  “Zu den 

Sache Selbst” pode ainda ser dito, mas “Sache” é não só coisa, mas também tema e questão, 

ou mais exatamente, o que está em questão.  Na analítica existencial importa mais a questão do 

que uma coisa que se pretenda interpor a título de resposta, pois ela trata deste ente que ora 

questiona seu próprio modo de ser e que o faz implicitamente mesmo quando questiona as 

coisas ordinárias.  À questão mesma?  Neste caso, é preciso deixar de lado por um momento as 

coisas mesmas.   
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4.1 Explicitação sistemática do Ser-no-mundo a partir da situação hermenêutica 

 Parte do problema aqui em exame envolve um certo descuido da parte de Heidegger ao 

transitar suas pretensões epistêmicas entre mundanidade e descerramento sem muitas ressalvas 

ou especificações.  Por exemplo, ao dizer que o enunciado verdadeiro é o que descobre o ente 

como ele é em si mesmo, não é de imediato claro se Heidegger quer dizer que o enunciado é 

verdadeiro quando nos termos em que está articulado a partir de uma totalidade conjuntural ele 

remete e determina o ente como ele se mostra nesta mesma totalidade conjuntural, ou se o 

enunciado só é verdadeiro quando adicionalmente é sustentado e verificado em concreto numa 

compreensão de ser por alguém.  Muitos seguidores de Heidegger talvez estivessem tentados a 

dizer que simplesmente dá na mesma, mas na verdade é coisa bem diversa você dizer que 

enunciados são verdadeiros em si mesmos a despeito de que alguém os afirme ou os verifique 

e dizer que não são verdadeiros em nenhum sentido relevante enquanto não forem verificados 

num acesso imediato e livre de distorções metodológicas.  No fim das contas, lançando mão de 

metáforas como a do lumen naturale (ST, 133), Heidegger tende mesmo a trivializar o que seria 

uma diferença de alcance epistêmico entre a circunvisão imediata da situação hermenêutica e o 

descerramento do mundo como um âmbito acessível a partir desta mesma situação mas de um 

modo não imediato.  Aliás, o próprio conceito ôntico de mundo é introduzido por Heidegger 

numa assumida indefinição entre o que seria “o mundo circundante mais próximo (doméstico) 

e 'próprio'” e “o mundo 'público' do nós” (ST, 65).   

 Tais ressalvas e especificações só se mostram de fato importantes uma vez que estes 

dois existenciais sejam distinguidos e articulados a partir da situação hermenêutica 

compreendida como esta situação de proferimento em que a analítica existencial é articulada 

como questão e investigação.  A seguir retomarei este modo de consideração do ente que nós 

mesmos somos no que foi anteriormente obtido quanto ao seu caráter modal de possibilidade 

concreta e com relação aos meios simbólicos em que ele se deixa articular e que tem em geral 

o caráter discursivo de remissão.  Ao mesmo tempo, tentarei desdobrar da situação 

hermenêutica presunções não somente existenciais mas também realistas e essencialistas que 

fazem parte da nossa experiência ordinária, e que não podem, portanto, serem simplesmente 

ignoradas por uma hermenêutica da facticidade.  Com isso acredito que poderemos estabelecer 

compromissos filosóficos mínimos a respeito da possibilidade e dos limites do conhecimento e 

do que se pretenda ser uma evidência, compromissos a que a analítica existencial precisa 

atender para sustentar uma elucidação satisfatória da correção proposicional.  Incidentalmente, 
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este será um exercício que mostrará o quão é dispensável neste questionamento o recurso a um 

suposto método fenomenológico, o qual mais adiante se mostrará com uma das fontes principais 

das dificuldades ora em exame.  O procedimento consistirá, portanto, no levantamento de um 

acervo compreensivo comum, o qual certamente inclui algum conteúdo epistêmico, quer dizer, 

conteúdo que pode ser aurido mediante um comportamento cognitivo direto, mas que não o é 

necessária e muito menos geralmente.  Não pode então haver dúvidas de que não se pretende 

aqui uma abordagem cognitiva e direta a este acervo como um todo, que inclui também 

conteúdo que não se presta a uma tal abordagem.  A totalidade referencial sustentada na 

mundanidade e os três momentos estruturais do descerramento não serão portanto constatados 

como algo que diríamos então saber, como saberíamos por exemplo o que tem para o almoço, 

mas serão somente explicitados como presunções ordinárias e elementares das formas de vida 

cotidianas em que a cada vez tomamos parte. 

 Ser-aí, o ente que nós mesmos somos, é este ente ora empenhado no que chamamos 

acima de Cogito Hermenêutico, quer dizer, este ente que coloca o próprio ser em questão.  A 

modalidade em que este ente se deixa considerar de imediato é a da possibilidade concreta que 

se especifica em existência e caráter de ser a cada vez meu:  poder-ser que combina prévia e 

radicalmente aptidões e comportamentos com a contingência real das coisas, e que a cada vez 

sustenta tais possibilidades como algo que lhe diz respeito. 

 O que o Cogito Hermenêutico faz é explicitar a situação hermenêutica enquanto tal, ou 

melhor dizendo, explicitar a situação de proferimento como hermenêutica, ou seja, como campo 

de possibilidade concreta em aberto e que já nos vincula como algo que nos importa.  Ela é 

portanto, a cada vez, esta situação de proferimento, ou seja, ela é sempre ocasionalmente 

articulada, mesmo que implicitamente.  Toda situação de proferimento é implicitamente 

hermenêutica, o que é um outro modo de dizer que ela é sempre articulada como possibilidade 

concreta de um modo mais ou menos expresso.  A investigação ontológica, enquanto um modo 

de interpretação, consiste em explicitar os parâmetros de sentido pressupostos nesta situação 

(ST, 232).  Perspectiva da compreensão de ser em curso, o sentido se desdobra segundo a mesma 

estrutura da possibilidade concreta:  uma posição prévia que a cada vez dá relevância afetiva 

��������E>+��!�/�������������
3���5����������������'����� que o ente a cada vez atualiza 

de um modo ou de outro, que define então como o ente pode ser de fato visto (ST, 146-!"F���

um instrumental sígnico prévio que articula o ente como significativo na situação, ou seja, 

relevante e possível, e cuja configuração mais elementar encontramos na remissão (ST, 87).  

Com a noção peculiar de sentido sustentada por Heidegger, é razoavelmente plausível propor a 



�	��

�

estrutura do descerramento, que se articula em disposição afetiva, compreender e fala, como 

implícita no nosso próprio desempenho da situação hermenêutica. 

 Antes, no entanto, é conveniente antecipar algumas implicações do caráter discursivo 

da situação hermenêutica.   

4.1.1 Explicitar é um ato discursivo 

 Quando falamos aqui numa explicitação do que está implícito, retomamos uma manobra 

argumentativa que Heidegger utiliza com frequência para obter seus melhores resultados.  No 

entanto, nem sempre está devidamente claro que esta aptidão não é propriamente epistêmica, 

no sentido de um acréscimo informativo, mas discursiva, quer dizer, linguística ou simbólica.  

O que está implícito não é propriamente algo que ignoramos, mas algo para o que não estamos 

diretamente voltados, algo que saiu do nosso foco de atenção, ou foi eventualmente esquecido, 

mas cuja efetividade, se esta categoria lhe for de algum modo aplicável, já consta no acervo 

compreensivo comum da situação, um acervo que se encontra disponível numa articulação de 

significância que pode a qualquer tempo ser retomada ou proferida.  Trazer o tácito a uma 

consideração expressa não importa propriamente em haurir conteúdo epistêmico novo para a 

situação, mas sim em usar dos meios discursivos disponíveis para articular a própria situação 

como possibilidade concreta aos falantes, ou noutros termos, sublinhar o que é possível e 

relevante dentre todo o campo de possibilidade aberto pelo estado de cognição dos envolvidos 

na situação.   

 A situação pode também obter um acréscimo cognitivo que já era disponível para a 

comunidade, mas isto ainda não seria uma explicitação, e sim um aprendizado para os falantes 

envolvidos.   

 A dificuldade em se admitir que o comportamento em questão aqui é discursivo e não 

cognitivo ou perceptivo num grau epistêmico relevante é porque frequentemente são as próprias 

coisas, e não sua representação linguística ou simbólica, que vem à atenção de alguém, inclusive 

num comportamento que atualiza a remissão daquele manual e sem articulação linguística 

expressa.   Parece haver então um caso intermediário entre a completa inconspicuidade e o 

proferimento expresso, um caso que por parecer pré-linguístico mas de algum modo consciente, 

parece envolver algum tipo de cognição não discursiva.  Obviamente isto antecipa o problema 

do know-how.  Mas esta maneira de ver perde de vista o caráter ontologicamente discursivo da 
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lida curadora. Mesmo a competência desempenhada laconicamente só é significativa como 

competência no contexto de uma comunidade que a reconhece como uma lida consequente, e 

este contexto é linguístico.  Fazer algo, mesmo em silêncio, já é linguagem e um modo de 

expressão, se este fazer é interpretado por uma comunidade como algo mais do que um 

movimento involuntário ou ato reflexo. Lidar com as coisas como o que elas são a partir dos 

contextos referenciais em que elas são interpretadas como o que elas são exige que estas 

remissões estejam simbolicamente articuladas, dotando as coisas de significância mesmo 

quando nada precisa ser dito.  Mesmo a lida silenciosa mas atenta para com as coisas é 

potencialmente fala, na medida em que pode se fazer explicar se consultada a respeito com 

questões do tipo “o que você está fazendo?  Para que finalidade?”.   

 Encontramos casos limites nas ideias de “notar” e “dar-se conta de”, que parecem ter 

algum teor epistêmico irredutível e ao mesmo tempo o sentido de reparar em algo já disponível 

em algum nível cognitivo.  Alguém diz então, que algo estava “debaixo do meu nariz”, quando 

se trata de algo numa posição facilmente perceptível por qualquer pessoa, e mesmo 

efetivamente percebido por outras pessoas, mas que contingentemente restou não percebido por 

quem fala.  Estas expressões têm algo de ambíguo para este problema, porque expressam 

diferentes estados de percepção e cognição por parte das pessoas envolvidas numa mesma 

situação de proferimento.  O que já foi assimilado por um falante no acesso imediato da situação 

pode simplesmente ter se mantido totalmente desapercebido por outro.  Então, o que para uma 

pessoa é uma descoberta nova, para outra pode ser somente a retomada expressa de uma 

obviedade já conhecida mas momentânea e estrategicamente tirada de foco, e estas expressões 

parecem ter um uso regular nos dois casos.  Este problema, na verdade, já antecipa como 

conceitos epistêmicos podem gerar muitas dificuldades quando não os instanciamos de modo 

claro segundo a especificidade do ponto de vista de um indivíduo, de uma situação de 

proferimento e finalmente da comunidade.    Grande parte dos problemas começa quando se 

quer entender o que é cognição ou aprendizado para um falante individual como se fosse uma 

explicitação para a comunidade e outras transposições semelhantes.  O melhor modo de se 

evitar isso é perguntar de modo consequente: para quem esta explicitação seria um acréscimo 

epistêmico?  Tão logo se perceba que se transitou para pontos de vistas diversos, a confusão é 

esclarecida.  A explicitação de um conteúdo epistêmico, para quem a desempenha como tal, é 

sempre de um conteúdo epistêmico já adquirido e nunca a aquisição em ato deste conteúdo 

(pode sê-lo, naturalmente, para quem escuta esta explicação). 

 Por motivos que ficarão mais claros quando voltarmos à discussão da referência e da 
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remissão, o comportamento de explicitação do que segue implícito será doravante sempre 

considerado do ponto de vista da situação hermenêutica, uma perspectiva que é sempre 

intersubjetiva mas ao mesmo tempo sempre instanciada e limitada espaço-temporalmente, 

portanto, diversa tanto da perspectiva individual quanto da comunitária129.  Este é o sentido em 

que esta investigação filosófica ora em curso se pretende hermenêutica, inclusive.  Deste modo, 

usos individuais de “notar” e assemelhados ficam assim esclarecidos como comportamentos 

epistêmicos e o sentido que estas expressões podem ter de explicitação do ponto de vista da 

situação ou dos outros falantes na situação perde o interesse130.   

4.1.2 A intencionalidade da Situação Hermenêutica 

 Outra questão diz respeito ao que tomamos aqui como proferimentos relevantes.  Disse 

acima que a situação hermenêutica e a possibilidade concreta seguem implícitas em qualquer 

situação de proferimento, o que implica que sigam igualmente implícitas em qualquer 

proferimento.  É conveniente que não recepcionemos aqui a contribuição intelectual dos 

papagaios.  Para os efeitos desta investigação, podemos tomar por proferimento a emissão de 

um signo qualificada por duas aptidões:  a capacidade por parte de quem emite e de quem recebe 

o signo de reter a situação de emissão e a capacidade por parte destes mesmos falantes de 

compreender o signo enquanto um signo.  Naturalmente, estas capacidades não precisam estar 

atualizadas na emissão, mas elas devem ao menos ser acessíveis a quem comparece na situação, 

e estariam esboçadas na competência para expressões ocasionais, o que qualificaria alguém 

como um falante responsável.  Estamos aqui, portanto, retomando a facticidade, o que é um 

outro modo de dizer que proferimentos são emissões sígnicas que nos dizem respeito em nossas 

formas de vida.  Proferimento e situação de proferimento, deste modo, se elucidam 

reciprocamente.  Isto não é um problema se ambos puderem ser explicitados enquanto 

possibilidades a partir de um mesmo faktum discursivo e imediatamente disponível ao 

                                                 
129 Não há espaço para explicar isto agora, mas o leitor deve resistir à tentação de identificar a perspectiva 
comunitária com a perspectiva da impessoalidade, ou ao menos desconfiar desta identificação. 
130  Este problema se replica para a própria situação em relação à comunidade, quando algo supostamente óbvio 
passou desapercebido por todos os envolvidos numa situação e isto então parece poder ser lido como trazer à 
expressão algo já conhecido previamente por um “sujeito” comunitário.  A relação comportamental entre situação 
hermenêutica e comunidade precisa ainda ser esclarecida nos termos da mundanidade, e não vale a pena aqui se 
articular num grau superior o mesmo problema, o que iria redundar, inclusive, na mesma solução. Dificuldades 
como essa podem se atulhar indefinidamente enquanto não tivermos clareza sobre o que é um acesso epistêmico 
efetivo, uma evidência, ou melhor dizendo, em que jogos de linguagem algo pode ser interpretado como tal.   
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questionamento, o que julgo ter provido com o cogito hermenêutico.   

 Ao restringirmos nossa atenção às emissões sígnicas que interessam, e as explicarmos 

como proferimentos sustentados por alguém capaz de posicionar-se na situação do próprio 

proferimento, obtemos três implicações não triviais, mas que contemplam o que esperamos da 

ideia da situação hermenêutica.  A primeira é que a emissão do signo seja pensada como um 

proferimento relevante para a comunidade, ou seja, que ela seja em princípio compreensível 

por interlocutores eventuais que não estão presentes na situação.   Isto se segue da competência 

para os pronomes pessoais, que coordena a primeira e a segunda pessoas com uma terceira 

eventual, cuja ausência contingente contribui para a especificidade, determinação, limite e 

concretude da própria situação.  A segunda implicação é a presunção de algo que transcende131

a situação e, portanto, também a emissão do signo.  Esta presunção vem da capacidade de 

reconhecer o signo enquanto tal como algo que só ganha sentido numa situação de 

proferimento, e portanto distinto do meio físico de emissão do signo, o que exige que se possa 

distinguir o signo da sua marca, seu token.  Para isso, o falante precisa entender a marca como 

algo em si mesmo que somente numa situação de proferimento ganha sua plena significância.  

Logo, pelo menos a marca do signo precisa ser presumida como transcendente à situação.  Por 

fim, a terceira implicação resulta das duas primeiras.  A emissão sígnica precisa ser tomada 

como algo que pode ser passado adiante, para outras situações de proferimento protagonizadas 

por outros falantes eventualmente ausentes, se a marca utilizada ou outra que seja icônica ou 

causalmente funcional puder ser interpretada do mesmo modo, quer dizer, como o mesmo 

signo.  A situação de proferimento presume, portanto, outras situações de proferimento 

possíveis onde aquilo de que ela trata possa ser ao menos tematizado em terceira pessoa.   

 Assim também se insinua em que medida o uso de sinais por um animal é tido por 

deficitário.  O animal emite signos, mas não é capaz de usar a própria emissão sígnica como 

meio de referência.  Para tanto, ele precisaria ter a presunção de algo a cada vez transcendente 

em relação à emissão, o que é correlato ao uso de expressões ocasionais e à capacidade de tomar 

a própria emissão do signo como algo. 

 Uma questão semelhante se apresenta no nível do comportamento.  A situação 

hermenêutica explicita a situação de proferimento como compreensão de ser, uma compreensão 

que é presumida em qualquer adesão concreta a uma interpretação corrente, mesmo uma adesão 

                                                 
131 Transcendência é um conceito com um sentido peculiar em Heidegger, e que não envolve claramente as 
presunções aqui sugeridas.  No entanto, parte do que está sendo proposto é que mesmo o conceito ontológico-
existencial de transcendência que Heidegger pretende só é consequente se adotar o que estou propondo e for 
pensado como intencionalidade da situação hermenêutica enquanto comportamento discursivo.   
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não questionada e adotada irrefletidamente num comportamento inconspícuo.  A situação 

hermenêutica, portanto, segue também implícita em qualquer comportamento tido por 

significativo, mesmo que solitário e inconspícuo.  E a questão que se apresenta é o que tomamos 

aqui por um comportamento significativo.  As condições são semelhantes ao que assinalou-se 

para o proferimento relevante, quem desempenha o comportamento deve ser capaz, quando 

questionado, de explicitá-lo em seus nexos remissivos a partir de uma situação de proferimento, 

ao menos no que se refere ao todo conjuntural em que ele tem lugar e finalidade, o seu para-

quê [Wozu] e seu em-virtude-de [Worum-willen].  Nem toda situação hermenêutica é uma 

situação de proferimento efetivo, mas ela precisa poder sê-lo.  Naturalmente, isto é entender o 

comportamento como significativo para uma comunidade, mesmo que lacônico e irrefletido.  

Reapresentam-se aqui as presunções da situação hermenêutica, em especial, a de um correlato 

real do comportamento, algo subsistente em si mesmo que transcende o comportamento e é 

portanto sustentado em comunidade como acessível a eventuais interlocutores, mesmo numa 

perspectiva em terceira pessoa, por exemplo, por parte de alguém que observa o comportamento 

e o compreende como consequente132.   

 As duas últimas conclusões a respeito dos proferimentos relevantes e dos 

comportamentos significativos presumem uma mesma leitura forte do lema fenomenológico da 

intencionalidade:  o comportamento é orientado para algo133.  Quando o comportamento é 

pensado como mental, é tentador pensar que este correlato subsistente é um elemento acidental 

da intencionalidade e que, como tal, pode ser descartado e substituído por um representante 

puramente intelectual, uma vez que se pense que a mera representação não precisa de nenhum 

meio físico de expressão ou mesmo de qualquer meio simbólico, uma presunção de 

intangibilidade do comportamento mental que parece presumida pelas filosofias da consciência, 

pela fenomenologia e por Heidegger.  Mas isto não é tão simples quando pensamos em situações 

discursivas que possam ao menos receber outras pessoas que não estão de fato empenhadas in 

concreto nestas mesmas situações, quando a intencionalidade precisa ser também 

implementável por membros de uma comunidade que transcende a situação.  Na verdade, o que 

os dois resultados aqui sugerem é que mesmo representações mentais envolvem “marcas” a 

serem sustentadas pela mesma ontologia do ente subsistente dos objetos físicos.  Isto não é por 

                                                 
132 Aparentemente, a performance virtuosa parece contrariar o que está sendo dito, mas este tipo de comportamento 
se assemelha à emissão sígnica no que ela pode ser tomada enquanto tal, e portanto, compartilha das presunções 
desta, em particular o meio físico da emissão sígnica, que permite inclusive que a virtuose seja apreciada 
esteticamente por um observador. 
133 Heidegger, M., History of the Concept of Time - Prolegomena, p. 29 (GA 20, p. 37). 
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si só uma ideia sem precedentes134 e corresponde à proposta contemporânea de que a atividade 

mental pode ser estudada como um processo neurológico, ou à ideia mais ordinária de que ela 

pode ser inferida ou antecipada a partir de comportamentos observáveis, se o observado estiver 

de boa fé.  Isto também não implica numa supressão da liberdade judicativa, se esta liberdade 

não for reduzida a esta suposta intangibilidade metafísica das representações mentais, e puder 

ser pensada, por exemplo, a partir do que até aqui temos proposto como possibilidade concreta.  

O que se pode concluir daqui é somente o seguinte.  Primeiro, estas “marcas” mentais não são 

por si só evidências se não forem ao menos tomadas como tal, o que não pode ser feito sem 

recurso a uma linguagem pública que presuma o correlato subsistente. Segundo, mesmo a 

intimidade do pensamento só é articulada como intencionalidade porque se debate com uma 

mesma contingência real que pode, ao menos de modo diferido, ser também contraposta aos 

outros falantes da comunidade, por exemplo, por meio de um comportamento observável.   

 Deste modo, qualquer leitura consequente do lema da intencionalidade envolve as 

presunções que apontei.  Curiosamente, a formulação da intencionalidade como um dirigir-se a 

algo não aparece em Ser e Tempo e só com algum esforço pode ser restaurada na noção de 

ecstase quando especificada em presentificação.  Se estou certo em sugerir que as presunções 

realistas apontadas de algum modo rondam este lema fenomenológico, talvez elas fossem 

intoleráveis para Heidegger.  De qualquer sorte, a ideia de que o ser-junto ao ente subsistente 

remete a algo pensado como um mesmo sustentado em comunidade é esboçada na função de 

compartilhamento do enunciado (ST, 155) e desenvolvida em Introdução à Filosofia, embora 

Heidegger resista a pensar este um mesmo como um substrato de predicações135.   

 A situação hermenêutica tem, portanto, uma transcendência que é pensada como 

disponível para outros falantes não empenhados em ato nesta situação.  O meio desta 

transcendência é um apoio no sentido de uma resistência física, cuja presunção é compartilhada 

por uma comunidade136.  Uma última ideia pode ser sugerida, embora seja difícil conquistá-la 

                                                 
134 Hobbes, T., De Corpore, I, Cap. II, 1-��
135 Heidegger, M., Introdução à Filosofia, p. 100-102 (GA 27, p. 95-98). 
136 Heidegger, obviamente, não ignora esta proposta, e discute a versão dela formulada por Dilthey, mas a descarta 
por considerar que qualquer ideia de resistência presume a intencionalidade: “Do ponto de vista ontológico, a 
experiência de resistência, ou seja, a descoberta daquilo que resiste a um esforço, só é possível com base no 
descerramento de mundo” (ST, 210).  É curioso que neste momento Heidegger não antecipe sua própria doutrina 
que articula como horizonte de sentido da intencionalidade a temporalidade, a partir da qual resistência e negação 
poderiam ser explicitados como elementos fundantes do próprio compreender ontológico, mas em regresso, 
mediante a ecstase do ter-sido.  Nada impede que o descerramento de mundo atribua significância ontológica de 
fundamento a um evento obstrutivo anterior e significado como anterior, de modo que a simultaneidade que o 
descerramento reivindicaria para com a resistência seria apenas a da possibilidade concreta e não a da atualidade 
epistêmica.  A resistência portanto não precisa ser interpretada como um evento atual para ser um elemento 
constitutivo da descoberta e do descerramento.  A ideia de Heidegger é aqui tipicamente cartesiana: descoberta, 
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perante alguns fenomenólogos e heideggerianos.  Não há um correlato noemático inteiramente 

imaterial esperando em abstrato o acréscimo posterior das coisas reais. Um tal correlato prévio 

às próprias coisas seria só outro signo, ou seja, só outra coisa.     

 Podemos reter de modo mais sistemático o que foi obtido.  A situação hermenêutica é 

esta em que ora se questiona o modo de ser de quem questiona, no caso, nós mesmos.  Ela 

explicita a situação de proferimento enquanto tal.  Toda situação de proferimento é 

implicitamente hermenêutica, mas raramente o é de modo expresso como ora se dá.  Além disso, 

em sendo articulada como possibilidade concreta, a situação hermenêutica é presumida como 

aptidão em curso em qualquer comportamento que, de algum modo, presume o que seria uma 

resposta para a questão a respeito de nosso próprio ser, mesmo que um tal comportamento não 

seja ele próprio pronunciado como uma resposta expressa.  Logo, a situação hermenêutica é 

presumida não só na situação de proferimento como também no comportamento inconspícuo 

mas significativo, quer dizer, um comportamento que pode a qualquer tempo ser explicitado 

numa situação de proferimento.  Nem sempre a situação hermenêutica explicita um 

proferimento portanto, mas ela sempre explicita a possibilidade concreta de um proferimento, 

o que deve ser interpretado de modo suficientemente lato, de modo a abranger tanto a expressão 

articulada e sistemática quanto o pranto de dor.  Tanto o proferimento quanto o comportamento, 

tido por significativo por poder se fazer explicar num proferimento quando questionado, 

presumem um correlato subsistente que pode ser eventualmente reapropriado numa outra 

situação de proferimento por falantes que não estão presentes àquela situação mas que 

compartilham este subsistente em comunidade.   

4.1.3 Alguns corolários para a remissão 

 Agora que a situação hermenêutica ficou esclarecida como a explicitação da aptidão 

para se posicionar numa situação de proferimento enquanto tal, temos elementos claros para 

distinguir a referência [Verweisung] da remissão [Bezug].  Defini anteriormente (3.311) a 

referência como a possibilidade de emprego de um manual e o sinal como a referência expressa, 

                                                 
enquanto intencionalidade instanciada com conteúdo real, é vista como um tipo de acréscimo contingente ao 
descerramento, uma intencionalidade pura e credenciada em seus próprios direitos.  Esta ideia deveria ser revista 
diante da elucidação da temporalidade como um horizonte de sentido em que descerramento e descoberta são 
tomados como ontologicamente simultâneos nas ideias de presentificação [Gegenwärtigung] e presença 
[Anwesenheit], que não se exaurem na efetividade do ente subsistente, mas sustentam inclusive a ausência que 
torna significativa esta efetividade eventual. 
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quer dizer, assinalada.  Já a remissão parecia envolver, de modo não muito claro, uma referência 

à própria totalidade conjuntural em que estas referências podem ser sustentadas como 

significativas.  Agora entendemos do que se trata isto, pois é a situação hermenêutica que dá 

como que ignição à conjuntura a partir da qual referências podem ser atualizadas num emprego 

efetivo, é a ocasião onde os diversos ser-para [Um-zu] se articulam e são instanciados como o 

para-quê [Wozu] da serventia e o em-quê [Wofür] da empregabilidade, remetendo a um em-

virtude-de [Vorum-willen] que só alguém empenhado na possibilidade concreta pode sustentar 

(ST, 83-84, 86-87).  A remissão, deste modo, é a referência apropriada na situação 

hermenêutica, trazida à possibilidade de efetivação por alguém que tem esta referência por 

significativa, que lhe dá então um sentido.   

 Há deste modo um sentido em que referências e sinais subsistem em si mesmos para 

além das situações hermenêuticas concretas, um sentido em que eles não são ainda remissões 

sustentadas por falantes concretos, mas são já dotados de serventia possível e de significados.  

“Um sentido” quer dizer, mesmo esta interpretação das coisas como transcendentes à situação 

de proferimento é sustentada de uma situação de proferimento.  Este sentido é tributário do 

modo de ser do ente subsistente.  Um martelo não deixa de ser de todo um martelo quando está 

guardado numa caixa de ferramentas e ninguém o utiliza, ou não poderia ser eventualmente 

reapropriado como martelo.  As palavras num livro não se tornam marcas destituídas de 

significado quando ninguém o está lendo, pois a qualquer tempo alguém pode abrir o livro e 

interpretar estas marcas como palavras.  A possibilidade de emprego e de compreensão é 

preservada de um modo genérico pela comunidade para outras situações hermenêuticas 

eventuais, e o meio para isso é uma subsistência radicada no manual, subsistência esta que 

transcende estas situações e dá determinação às possibilidades de emprego e interpretação, 

propriedades reais que um objeto dispõe e que o habilitam a um emprego satisfatório como 

martelo ou peso de papel, mas não para as funções em que usualmente se emprega uma chave 

de fenda ou um cotonete, ou que permitem que ele seja interpretado como uma palavra mas não 

como uma seta.  Estas possibilidades podem então se encaixar em algumas conjunturas e 

noutras não, surgem na situação hermenêutica como algo útil ou como algo impertinente, mas 

isto só pode ser uma questão para alguém empenhado na situação.  Só a remissão pode ser bem 

ou mal sucedida, pois só dentro do quadro de sentido de uma situação hermenêutica concreta é 

que esta questão é significativa.   

 A remissão é, deste modo, sempre ocasional, ainda que implicitamente.  Ela é a 

articulação discursiva da situação hermenêutica, da possibilidade concreta, da intencionalidade, 
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do compreender.  Enquanto aquilo que sustenta a totalidade conjuntural onde as remissões têm 

lugar, enquanto uma perspectiva concreta que configura a cada vez um sentido numa 

possibilidade de proferimento ocasionalmente posicionado, a situação hermenêutica é ela 

própria uma remissão de configuração [Einstellungbezug], o comportamento questionador 

prévio em relação ao qual o ente a cada vez pode se atualizar de um modo ou de outro.  A 

remissão se especifica numa infinidade de comportamentos, nem todos discursivamente 

articulados mas todos discursivamente articuláveis137.  O uso de um instrumento, a explicação 

deste uso, a mera retenção de possibilidade de emprego de um instrumento durante o 

desempenho de uma tarefa, procurar o instrumento adequado para uma tarefa em curso.  

Localizar, apontar, reconhecer, examinar, determinar um objeto.  Contar com um objeto, 

presumir a sua disponibilidade. Admitir, imaginar, recordar, constatar um estado de coisas.  

Temer, esperar, ansiar algo ou alguém.  Emitir um signo e compreendê-lo, em especial um 

enunciado.   

 Não é difícil então conceder que a remissão herda todos os resultados anteriormente 

obtidos para a situação hermenêutica.  Em especial, a remissão segue num desempenho 

implícito mesmo na lida inconspícua, lacônica e solitária.  Dizer que uma tal lida tem sentido 

ou é intencional é dizer que ela é reconhecida por uma comunidade e que pode ser explicitada 

numa situação de proferimento.   Além disso, a remissão implica um correlato transcendente à 

situação que subsiste em si mesmo de modo a ser preservado no acervo da comunidade e poder 

ser retomado em outra situação de proferimento.   

 Caráter discursivo da possibilidade concreta, a remissão se articula como algo que 

comporta algum tipo de implemento, por exemplo, executar, fazer, ver, constatar, afirmar ou 

expressar.  Remissões podem ser sustentadas como possíveis ou como efetivadas.  Alguns 

instrumentos estão em uso efetivo na situação, outros estão apenas disponíveis e são retidos na 

                                                 
137 O leitor experiente em Heidegger vai ter razão em apontar que com o tratamento aqui proposto para a referência 
[Verweisung] e a remissão [Bezug] (§§ 17 e 18) estou antecipando em grande parte o que o filósofo pensou sob o 
tema da interpretação [Auslegung] (§ 32).  Isto foi, em alguma medida, um encaminhamento involuntário da 
pesquisa, mas não é propriamente um erro nem é inconsequente, mas um passo metodológico profícuo que posso 
aqui justificar.  Quando discute o existencial do ser-em, Heidegger retoma os comportamentos da curadoria, antes 
considerados sob a perspectiva da mundanidade, e os reconsidera agora sob a perspectiva do existencial 
compreender, ou seja, enquanto aptidões de quem compreende estes comportamentos como algo que pode ser 
questionado e revisto.  Tanto remissão quanto interpretação dizem respeito à especificação da intencionalidade, 
apenas considerada sob diferentes abordagens.  Por outro lado, esta antecipação e ênfase na remissão serve 
didaticamente à exposição da tese aqui proposta, a saber, de que Heidegger não deu a devida atenção para todas 
as consequências da articulação dos parâmetros específicos da intencionalidade numa linguagem pública e 
regulada pela resistência real das coisas, com consequências indesejáveis para seu tratamento da descoberta e da 
verdade proposicional.  Esta última, aliás, é o cerne do problema e da objeção aqui em exame, e por ocasião dela 
e de seu parâmetro de verdade o próprio Heidegger retoma suas considerações em termos de remissão (ST, 224), 
o que é bastante natural, uma vez que a proposição é um ato explicitamente discursivo. 
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situação deste modo, como algo que pode ser empregado no desempenho das tarefas em curso.  

A situação sustenta determinados estados de coisas como atuais e outros como contingências 

possíveis.   Estas possibilidades não são projetadas de modo arbitrário na situação, elas atendem 

critérios que nos levam a selecionar algumas e rejeitar outras. 

 O critério que geralmente se tem por mais óbvio e pacífico é o da realidade.  

Possibilidades efetivadas ou viáveis são mais interessantes do que outras cuja viabilidade é 

obstruída ou mais remota seja lá por que motivo.  Quem se orienta por estas últimas, se diz em 

erro, seja na inadequação dos meios empregados, seja na convicção equivocada que acredita no 

que não é o caso.  A simplicidade deste critério é aparente, ele mobiliza uma série de presunções 

metafísicas bastante problemáticas, que não posso resolver aqui porque dizem respeito à própria 

questão dos fundamentos transcendentais da descoberta do ente subsistente e como este tema 

remete ao descerramento do ser-aí e ao desvelamento do ser.  Tentarei ao menos circunscrever 

o problema.   

 A dificuldade pode ser esboçada numa objeção que um teórico de metafísica das 

modalidades poderia levantar contra a minha opção inicial de trabalhar com uma noção de 

possibilidade concreta que conjuga numa mesma modalidade aptidões e contingências reais 

(2.5.1).  Parece que há aqui dois modos de efetivação que podem, por princípio, não coincidir.  

Alguém pode usar um instrumento e, de certa maneira pode então se dizer, que efetiva o 

emprego deste manual, e no entanto o uso é inadequado, inepto, como alguém que tenta fixar 

um parafuso com um martelo.  Este emprego é real, ele pode ser observado em terceira pessoa, 

mas ele parece dissonante em relação à realidade das coisas envolvidas.  O mesmo pode ser 

dito da afirmação de um enunciado falso.  A asserção é uma efetivação e no entanto ela não 

coincide com a efetivação do estado de coisas intencionado.  Parece haver aqui duas 

“realidades” que se chocam.  A tentação imediata é então dizer que o que há são dois critérios 

diferentes de efetividade, duas modalidades específicas, uma da ação e outra do fato.  É o que 

o teórico da modalidade metafísica me recomendaria, desistir da ideia de possibilidade concreta 

como ela foi sugerida ao início.   

 Esta opção não deve ser rejeitada somente porque ela implica no abandono da própria 

abordagem hermenêutica enquanto tal.  Ela deve ainda ser questionada por importar num passo 

precipitado que consiste em dizer que a realidade é o único critério de seletividade da remissão.  

Este passo sustentaria que além da efetividade dos estados de coisas, tudo o mais são apenas 

outros estados de coisas de ordem ontológica paralela, mas que tudo se resolve sempre nos 

mesmos termos categoriais.  Mas foi visto acima que a vertigem da questão de ser, e o modo de 
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apreensão do ente que nós mesmos somos no empenho nesta questão em aberto, deixam em 

suspenso um tal passo. 

 Se mantivermos a remissão nos termos da situação hermenêutica formulada ao início da 

analítica existencial, o desacordo a cada vez possível e nunca de todo erradicável entre aptidão 

e contingência precisa ser retido como problema, ou seja, nos termos discursivos questionadores 

da possibilidade concreta, que se alegou como implícitos na situação.  O questionar não é 

somente um estado de coisas que alguém pode descrever em terceira pessoa, mas sempre uma 

possibilidade em aberto para alguém em primeira pessoa, singular ou plural, e que lhe diz 

respeito de algum modo, ainda que numa eventual dissonância com o estado de coisas visado.  

Em verdade, a remissão pode ser dirigida ao seu correlato subsistente justamente num sentido 

de dissonância ou frustração, como aquilo que nos importa ao questionar.   

 Não é errado pensar a manualidade e a subsistência sob um mesmo critério de realidade, 

desde que você não isole este critério de alguma ideia de negação que explique como a 

subsistência delimita a manualidade na possibilidade concreta imediata e lhe dá determinação, 

i.e., como o que pode ser feito é elaborado em confronto com o que não pode ser feito porque 

é em si mesmo um estado de coisas incontornável.  É a contingência real das coisas que delimita 

nossas aptidões, o que não impede que ambas sejam a cada vez configuradas em diferentes 

termos e fronteiras dependendo da situação.  Na manualidade, as remissões falham na 

perturbação da lida que Heidegger descreve como surpresa, importunidade e impertinência (ST, 

74).  Dada esta obstrução, abre-se outra possibilidade concreta de remissão, determinar o estado 

de coisas efetivo no que ele resiste à pretensão de sentido sustentada na manualidade, ou seja, 

no que transcende a situação hermenêutica imediata, o que naturalmente pede uma 

reconfiguração desta situação, remetendo ao ente destacado da totalidade conjuntural prévia 

que ele obstrui.  O motor que não funciona é desmontado, suas peças examinadas em separado.  

Asserções são feitas, que pretendem isolar o que obstrui a lida.  Estas asserções são bem ou mal 

sucedidas, quer dizer, verdadeiras ou falsas, se retornam a lida ao seu curso esperado.  A 

abordagem teórica do ente como ele é em si mesmo pode ser conduzida como uma curadoria 

específica e como um fim intrínseco, se estiver articulada em paradigmas que definam quais os 

meios adequados de verificação, ou seja, se sustentar uma perspectiva de sentido tecnicamente 

articulada que defina sob que aspectos o ente será considerado como ele mesmo.  Neste segundo 

nível de abordagem, enunciados verificados e hipóteses confirmadas também podem ser 

interpretados em si mesmos como sucesso.  É o que nos faz esquecer que o que justificou e 

orientou este segundo nível de abordagem desde o início era o que recusava por princípio o 
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sucesso em algum nível e que assim persiste em alguma medida como aquilo de que se tratam 

asserções negativas verdadeiras.  Experimentos científicos podem falhar e ciências podem 

enfrentar uma crise sistêmica.  Em qualquer dos níveis da descoberta do ente subsistente, este 

é pensado como o que a cada vez pode se recusar na incompreensão (ST, 152). 

 Este é o passo que falta em algumas abordagens pragmatistas.  Pragma são as coisas 

ordinárias, no seu uso e modo de consideração cotidianos, por exemplo, este líquido incolor e 

inodoro que chamamos de água ao invés da fórmula química H2O.  Uma abordagem pragmatista 

privilegia o primeiro modo de consideração e quer explicar os critérios do segundo a partir dele.  

Quem objeta o pragmatista alega, com razão, que enunciados, e sobretudo os enunciados 

técnicos e científicos que são tidos por mais interessantes sob o critério da realidade, são 

verdadeiros de um modo que transcende o âmbito cultural de apresentação das coisas ordinárias, 

eles remetem a como as coisas são, independentemente da serventia que elas nos oferecem em 

nossas formas de vida.  Um bom pragmatista alegaria que é esta própria ideia de uma natureza 

última das coisas o que está radicado na sua apresentação ordinária sob a ideia de uma 

possibilidade a cada vez em aberto de obstrução da serventia e que é então transposta 

rigorosamente a mesma para níveis de abordagem superiores segundo outros critérios reais de 

enunciação e verificação.   

 Explicar realidade em termos de sucesso não é em si mesmo errado se não esquecemos 

que a realidade é aquilo que, desde o início, delimita e abre o campo possível do sucesso, e isto 

não pode ser feito sem alguma ideia ontológica, ainda que vaga, de negação.  Esta é uma ideia 

que ela própria não pode ser constatada, pois as coisas em si mesmas só se mostram como 

resistentes e opostas uma vez que levantemos expectativas, sua resistência não subsiste nelas 

junto às suas propriedades reais138.  Ela precisa ser presumida em termos de descerramento da 

situação hermenêutica em que alguém se importa com o que está em questão, antes de ser 

distribuída como uma lei universal para todas as coisas e prover então a presunção de que 

qualquer constatação envolve algum tipo de normatividade.  Quando então pensamos que a 

realidade é o que é, a despeito de nossas pretensões, aqui já entra a ideia de que este modo de 

ser é compreendido em termos de confronto e derrogação de nossas pretensões.  Não é como 

se tivéssemos primeiro a apreensão da realidade para então lhe propor um sentido, nem o 

inverso, como se elaborássemos um sentido arbitrariamente e então o projetássemos sobre a 

realidade ainda por se descobrir.  É muito mais como se sentido e realidade estivessem 

essencialmente entrelaçados num mesmo evento fundamental e inspirador, um evento que 

                                                 
138 Eco, U., Kant e o Ornitorrinco, p. 53-54. 
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envolveria alguma ideia de negação.  Pois bem, é esta ideia da qual Heidegger está perseguindo 

a formulação mais radical na obstrução existencial da angústia, na possibilidade incontornável 

da impossibilidade que é considerada no poder-ser para a morte, e na formulação da questão do 

ser em atenção à possibilidade do nada.   

 Não há como esclarecer melhor isso agora, e é mais produtivo passarmos a outro critério 

de seletividade das nossas remissões.  Um dos aspectos da possibilidade concreta mencionados 

anteriormente é que ela é o que “faz sentido” fazer numa situação hermenêutica específica.  Isso 

pode ser levado ao pé da letra, de modo a então se dizer que a remissão se reivindica em sua 

efetivação sob os três aspectos da estrutura do sentido, em especial, o da posição prévia, onde 

entra em consideração o caráter de ser a cada vez “meu” por parte dos interlocutores e a 

disposição afetiva da situação.  Este critério se faz expressar na atitude natural mediante certas 

apreciações de pertinência, menção, relevância e conveniência.  Ele é discutível, comporta 

revisão e possibilidade do erro, particularmente quando os envolvidos falham em considerar 

tudo que está em questão numa situação especialmente grave.  Há muitas aptidões realmente 

viáveis numa situação concreta, mas nem todas são pertinentes ao que está em questão ou àquilo 

de que se trata. 

 Diferente do critério anterior, que remetia em última análise ao ente subsistente, este 

remete de imediato à especificidade da situação.   A realidade diz respeito ao correlato 

subsistente da situação hermenêutica e sua efetividade é pensada como algo que transcende a 

própria situação subsistindo em si mesmo e disponível para outros interlocutores eventuais não 

presentes.  O que é pertinente é dito como tal com respeito à situação específica e não transcende 

esta situação como se fosse algo em si mesmo, se alguém não retomar este comportamento 

como uma possibilidade que lhe solicita numa outra situação de proferimento, o que então 

requer não só um treinamento prévio como também uma concernência afetiva discursivamente 

suscitável, por exemplo, através de uma prece, uma história, um memento.  Um diz respeito ao 

que subsiste em si mesmo a despeito do que nos parece fazer sentido.  O outro diz respeito ao 

próprio sentido, o que não somente não ser reduz ao que subsiste em si mesmo, como 

primordialmente se posiciona perante este último como algo que lhe é possivelmente refratário.   

 O critério segundo o qual pretendemos dizer o que é ou não pertinente é algo tão ou 

mais problemático que o critério anterior, inclusive no modo como eles radicalmente se 

entrelaçam, mas é ocioso levantar aqui todos os problemas que vão ter que ser retomados por 

ocasião da discussão do descerramento, da decadência e da decisividade.   

 De qualquer sorte, Heidegger não é estranho a estas duas formas de bivalência.  Ele 
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chegou a esboçá-las numa distinção entre dois binômios que não chegou a ser aprofundada (ST, 

146)139.  Autêntico [echt] e inautêntico [unecht] diz-se do que é e do que não é efetivo, correto, 

factual, ����6�����
8�
���eigentlich] e impróprio [uneigentlich] diz-se da possibilidade que se 

reivindica e da que jaz na insignificância do hábito e da indiferença cotidiana.  Ambos os 

binômios têm um sentido lato de verdade, razão pela qual é natural associá-los respectivamente 

com a descoberta e com o descerramento.   

 Em geral uma remissão pode ser então selecionada sob ambos os critérios.  É 

factualmente possível pular corda numa igreja durante uma missa, mas pode não ser pertinente 

à cerimônia e às pessoas envolvidas.  Tomar parte na cerimônia é algo que pede outro parâmetro 

de apreciação diverso de se dizer o que é realmente viável ou não.  Não é fisicamente possível 

receber em seu corpo outra subjetividade, ou transcender a morte, mas é uma possibilidade 

metafísica que pode ser interpretada como a possibilidade existencial mais própria num ritual 

religioso, ou imprópria para quem adota uma religião como moda passageira e frívola.  Uma 

revolução política é uma ação que pode ou não ser viável em termos naturalísticos e que pode 

também ser a possibilidade que se reivindica para um povo que se questiona em sua 

singularidade histórica.   

 Há um tipo muito peculiar de efetivação, que temos considerado reiteradamente aqui 

sob a ideia de explicitação.  Na situação hermenêutica sustentamos várias remissões que não 

estão sob nossa consideração imediata e que jazem na inconspicuidade, tais como instrumentos 

disponíveis para eventual emprego, ou presunções que podem ser a qualquer tempo levantadas 

e mencionadas.  Isto não é nada de imaterial, usamos signos para sublinhar estas remissões e 

torná-las expressas, efetivamos o emprego do signo, ele próprio uma remissão que serve para 

trazer determinadas remissões para o foco da situação de proferimento.    

 Mencionamos que a remissão apropria na situação de proferimento referências que 

podem estar efetivadas por si mesmas fora da situação.  Na verdade, nem sempre é assim, pois 

a expressão é uma possibilidade excepcional que só pode se efetivar no âmbito imediato da 

situação hermenêutica.  Isto pode ser esclarecido em se observando que algumas referências 

simplesmente não têm conteúdo real e termos ocasionais são um exemplo disto, e é por isto 

inclusive que eles só têm significado numa semântica reciprocamente coordenada que só pode 

ser explicada a partir da situação.  Expressar é dar sentido, ou mais exatamente, dar uma 

configuração específica de sentido, trazer a uma situação hermenêutica.  Fora da situação 

                                                 
139 Ver ainda, Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 235-236 (GA 24, p. 228). 
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hermenêutica sinais subsistem e tem significado enquanto parte do acervo sígnico de uma 

comunidade, mas não tem propriamente sentido enquanto não forem interpretados por alguém.   

 A expressão atende de fato a uma gramática pública sustentada impessoalmente pela 

comunidade a que os falantes na situação se filiam e este é o único sentido em que ela atende a 

um critério de “correção” segundo uma realidade normalizada pelo hábito, a imitação e a 

institucionalização.  Mas não é esta a sua força primordial e eventualmente a remissão é tão 

mais expressiva quanto ela desafia esta gramática normativa e generalista prévia e traz para o 

foco de consideração um espectro mais denso e mais abrangente da singularidade da própria 

situação, quando então se considera que muito está em questão ou em jogo.  Estas são as 

ocasiões em que os falantes testemunham terem vivido uma experiência plena de sentido.  Mas 

este é um tipo de evento raro.  De imediato e na maior parte das vezes, o que se traz à expressão 

atende a critérios normalizados que dizem o que pode e como pode ser em geral explicitado na 

linguagem da comunidade, e a critérios de pertinência habitual também normalizados, que 

dizem o que a situação reivindica ser expresso, ainda assim algo que só faz sentido a cada vez 

em que a situação é sustentada.   

 “Botão de Rosa” [Rosebud], enquanto referência gramaticalmente estabelecida 

independente de um proferimento específico, ou seja, quando não é usada numa remissão 

expressa, é uma palavra que designa um tipo natural, refere algo que subsiste em si mesmo na 

natureza e cuja ocorrência é algo que se dá independente de qualquer situação de proferimento.  

Mas no contexto da narrativa de Cidadão Kane, “Rosebud”, expressa de modo ao mesmo tempo 

enigmático, grave e crucial a questão em aberto ao longo de todo o percurso de vida do 

protagonista.  Este sentido a palavra só recebe por ocasião e a partir da narrativa, que é um 

proferimento, ou em outras situações hermenêuticas que retomem este proferimento enquanto 

tal, que remetam não a algo de real que a palavra signifique mas àquela composição discursiva 

específica que ela evoca e que nos desperta algum interesse, no caso, uma história que vale a 

pena ser novamente contada, isto é, expressa.  Portanto, isto não implica um solipsismo da 

situação hermenêutica, o que iria de encontro inclusive à ideia de que ela tem a cada vez um 

correlato subsistente e compartilhado pela comunidade.  O que acontece é que, naquele primeiro 

caso da denotação literal, este correlato pode ser reapropriado sem qualquer remissão adicional 

a outra situação prévia de proferimento, “botão de rosa” pode ser empregado para referir o 

mesmo objeto natural para qualquer um e em qualquer situação.  O sentido que “Rosebud” tem 

na narrativa de Cidadão Kane também transcende a situação originária de proferimento, no 

caso, a projeção do filme, pois podemos por exemplo nos remeter a este sentido nesta situação 
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em curso.  Este sentido pode ser preservado para a comunidade e reapropriado em outras 

situações de proferimento, e esta transcendência também é viabilizada por um correlato real, 

que neste caso serve somente de meio de significação, e não de objeto de referência, coisas reais 

que, dadas suas propriedades icônicas e nossas contingências perceptivas, podem ser tomadas 

como os mesmos signos da situação originária.  Mas esta reapropriação não pode ser feita sem 

uma remissão à situação originária de proferimento, sem que se considere que a palavra só tem 

este sentido mais interessante a partir do contexto desta narrativa.   

 Podemos agora ligar alguns pontos.  Expressar é nada mais que proferir.  O que importa 

ou não ser expresso é algo que define a própria singularidade da situação de proferimento, o 

em-virtude-de que orienta toda a funcionalidade dos instrumentos disponíveis, em especial, dos 

signos, e que ordinariamente é declarado como “o que vem ao caso” ou mais de acordo com 

nossa elucidação, “o que está em questão”.  Aquilo de que a pertinência acima considerada é 

um critério é justamente a expressão, ou seja, o que a situação pede que seja trazido da 

inconspicuidade para a consideração expressa.  Este questionamento, portanto, é o 

questionamento da situação de proferimento enquanto tal, um questionamento de sentido, 

hermenêutico.  Daí se vê por que o critério de correção neste caso fica em segundo plano, 

dizendo respeito só ao aspecto da competência dos falantes em reconhecerem certos signos 

segundo a gramática comunitária, uma competência que ela própria deve ser desempenhada de 

modo inconspícuo e ser deste modo tida por pressuposta, para que a expressão tenha a força 

que se espera na situação.    

 Há no entanto um tipo de remissão expressa em que o critério de correção ganha 

prioridade e uma configuração qualificada, no caso, semântica, uma remissão que privilegia a 

referência real dos termos envolvidos.  “Botão de rosa” não adquire sentido se for tão somente 

proferida em isolado e fora de um contexto prévio.  Quando muito, um tal proferimento serviria 

apenas para explicar um jogo de linguagem e não para referir um objeto.  A referência real da 

palavra só ganha sentido em enunciados do tipo “isto é um botão de rosa” ou “o botão de rosa 

tem função reprodutiva”, e desde que tais enunciados encontrem uma situação em que seu 

proferimento faz sentido, o que é correlato à presunção de que aquilo de que se tratam se 

encontra em questão.  É sob esta condição que enunciados atendem ao critério de pertinência, 

eles presumem algum déficit da situação hermenêutica em relação ao seu objeto.  Sem esta 

deficiência prévia, o proferimento de enunciados seria artificial e extravagante, como alguém 

que chamasse a atenção dos seus interlocutores para platitudes imediatas na situação, por 

exemplo, alguém que estende a própria mão diante de si e diz aos demais “Aqui está uma mão”, 
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tal como na célebre formulação de Moore.  Não é a evidência que dá ensejo a um enunciado, é 

uma obstrução que torna o enunciado e a evidência que o confirma relevantes no sentido de 

enriquecerem a própria situação de modo a suprir esta deficiência buscando uma tal evidência.   

 Toda expressão enquanto tal tem suas condições de sentido numa deficiência prévia da 

situação, que nem sempre é epistêmica no sentido de uma obstrução cognitiva interposta pelo 

objeto subsistente, mas sempre responde ao critério mencionado de pertinência como aquilo 

que é digno de menção, nota, atenção, e que corrige uma falta neste critério, o que pode ser 

ordinariamente interpretado como ocorrências de mal-entendido, esquecimento, distração, 

desídia ou indolência por parte dos envolvidos na situação.  Este pode ser então chamado um 

déficit hermenêutico, distinto do déficit epistêmico mencionado anteriormente e que é uma 

condição de sentido específica de enunciados e suas respectivas verificações.  O reparo da 

deficiência hermenêutica não envolve uma verificação factual mas um esclarecimento entre os 

interlocutores, o que se espera obter aliás com o próprio proferimento.  Um enunciado como 

“O quadro na parede está torto”  tem sentido na situação de proferimento a partir de uma dupla 

deficiência da situação, uma deficiência epistêmica da parte de algum dos envolvidos em 

relação ao objeto da enunciação, por exemplo, alguém que está de costas para o quadro, e uma 

deficiência hermenêutica em relação ao que está em questão na situação, por exemplo, se a 

tarefa em curso envolve a preparação do recinto para uma solenidade ou evento, o que 

reivindica que o quadro seja trazido à atenção.   

 O déficit epistêmico, enquanto possibilidade concreta, tem sua possibilidade fundada na 

estrutura ontológica da intencionalidade, ele diz respeito justamente àquele correlato 

subsistente da remissão e da situação hermenêutica que é pensado como algo efetivo em si 

mesmo e que é determinado em si mesmo independentemente da sua apresentação imediata na 

situação, o que então orienta uma reconfiguração do sentido desta situação a fim de otimizar 

sua apresentação.  Ou seja, é a realidade enquanto tal, pensada como o que persiste na 

possibilidade a cada vez incontornável de negação do sentido da situação hermenêutica, como 

contrassenso.   Os enunciados categóricos não somente atendem a um critério de correção, eles 

são o tipo de remissão em que este critério encontra sua melhor expressão em cada caso 

concreto, a remissão em que este critério se faz formular como regra e parâmetro de revisão 

para outras remissões, inclusive as da manualidade.   

 Para tanto, a remissão do enunciado precisa identificar algo acessível de imediato, 

determiná-lo por pelo menos um aspecto que possa ser reconhecido noutra situação, e sustentar 

que este aspecto subsiste como uma propriedade real daquilo de que se trata, quer dizer, subsiste 
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para além de cada situação de proferimento (ST, 154-156).  Isto presume que tanto o aspecto 

geral quanto a efetividade da coisa sejam de algum modo retidos e sustentados num acervo 

epistêmico que transcende as situações concretas de proferimento e que os falantes de uma 

comunidade compartilham como possibilidade, ou seja, um acervo que não precisa ser 

inteiramente apreendido por cada um dos falantes e que pode ser distribuído em diferentes 

partes por todos eles, desde que sob o mesmo pressuposto comum do ente subsistente em geral.   

Este acervo é considerado na linguagem natural sob a ideia de mundo e seu correlato subsistente 

é o que Heidegger chama de ente intramundano.  Esta é uma aptidão discursiva adquirida 

implicitamente em qualquer competência específica, o existencial da mundanidade, ou em 

termos mais prosaicos, a presunção de um mesmo mundo concreto que não é e nem precisa ser 

a cada vez apreendido em sua totalidade. 

4.1.4 O que é uma remissão epistêmica? 

 É hora de encaminhar a questão que motivou esta longa e cansativa sistematização.  

Consideramos até aqui a situação hermenêutica como situação de proferimento explicitada 

enquanto tal, e o seu meio discursivo, a remissão.  Esta foi considerada como a referência trazida 

ao contexto da situação hermenêutica.  Modalizada na possibilidade concreta, a remissão 

comporta alguma ideia de implemento de uma possibilidade, que é então selecionada em 

atenção ao ente subsistente ou a contexto da situação.  No primeiro caso, há interesse em se 

efetivar a possibilidade que está em acordo com o ente subsistente, seja a ação que vence a sua 

resistência, seja o proferimento de um enunciado que explicita a sua natureza última e 

fundamento de qualquer eventual resistência.  No segundo caso, há interesse em se efetivar a 

possibilidade que está em sintonia com o que pede a situação hermenêutica, o que estão em 

questão nesta situação e precisa portanto ser trazido à atenção dos falantes envolvidos.  Neste 

cenário, podemos então perguntar sob que condições e com atenção a quais critérios uma 

remissão pode ter um caráter epistêmico, ser a efetivação de um conhecimento.   

 Um leitor atento e familiarizado com a fenomenologia e com Ser e Tempo pode antecipar 

que o que seria uma resposta por parte de Heidegger a esta questão foi como que contornado 

nos últimos esforços, pois tive o trabalho de reconstruir muitas das suas considerações em novos 

termos que não a decidiriam tão rapidamente.   Até aqui temos falado em remissão e sublinhado 

suas condições de desempenho como vinculadas à aptidão para situações de proferimento, onde 
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Heidegger em geral falaria muito provavelmente em fenômeno como o que se mostra em si 

mesmo e deste modo é descoberto na “visão” do ser-aí (ST, 147).  Sem este trabalho, a resposta 

natural à pergunta seria: sempre!  Se toda remissão fosse de algo evidente considerado enquanto 

tal ela teria sempre algum caráter epistêmico, ficando em aberto apenas se tratamos de um tipo 

de cognição qualificado em relação à cognição ordinária das coisas.  Com a especificação que 

eu proponho, não se presume tanto no existencial do compreender, visto que podemos 

considerar de modo significativo coisas que não estão disponíveis a uma ostensão imediata na 

situação, de modo que é possível acreditar que nem toda remissão precisa ser sustentada sob a 

pretensão de ser uma evidência.   

 O mérito desta correção, além de ser obviamente mais intuitiva do ponto de vista da 

linguagem natural, será decidido nas próximas páginas.  Quando Heidegger e seus discípulos 

mais empolgados resistissem a ela, suscitariam provavelmente a alegação de uma cognição 

qualificada que seria universal para todos os atos intencionais e portanto, equivalente ao 

compreender.  Isto prenuncia que Heidegger teria duas respostas para esta pergunta, 

correspondentes a dois tipos diferentes de conhecimento que se encontram esboçados em Ser e 

Tempo.  Há um modo de conhecimento ordinário, derivado em relação à lida curadora, 

justificado na percepção do ente subsistente e articulado em enunciados predicativos que 

seguem a estrutura de “algo como algo”, e que deste modo está exposto a algum tipo de 

bivalência aberta à possibilidade do erro e do falso (ST, 61-63, 158-159).  Há, no entanto, 

segundo Heidegger, um tipo qualificado de acesso epistêmico, que podemos chamar de 

conhecimento fenomenológico, e que seria imediato e originário, justificado no puro e 

inarticulado mostrar-se do fenômeno enquanto tal e em si mesmo, e que só admitiria por 

contingência o não mostrar-se, a ausência de percepção, ou o velamento.  Esta ideia circula pela 

obra de Heidegger de modo sempre vago em diversos temas, desde o preenchimento intuitivo 

da visada fenomenológica, passando pela percepção do incomposto em Aristóteles como um 

modo privilegiado de verdade por ser livre de qualquer bivalência (ST, 33-34, 226)140, e a 

adaptação desta tese de Aristóteles para alegar que mesmo a verdade enunciativa tem por 

fundamento um modo imediato e inarticulado de descoberta141, que o enunciado tem por si só 

uma função elementar que já é por si só demonstrativa e que se cumpriria em alguma medida 

mesmo se o enunciado fosse predicativamente falso (ST, 154, 222)142, a determinação do 

compreender segundo um sentido lato de “ver”, a sugestão de reciprocidade entre ser e 

                                                 
140 Heidegger, M., Logic: The Question of Truth, p. 153-154 (GA  21,181-182). 
141 Heidegger, M., History of The Concept of Time, p. 63-66 (GA 20, p. 86-89). 
142 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 304-305 (GA 24, p. 297-298) 
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aparecer143 etc.  Fica fácil então concluir a resposta provável de Heidegger aqui, a saber, que 

nem toda remissão é um conhecer ordinário, mas toda remissão é um conhecer fenomenológico 

no sentido que ele pretende: “A evidência é uma função universal, primeiramente de todos os 

atos que dão objetos, e então, de todos os atos (evidência do querer e do desejo, evidência do 

amar e da esperança).  Não se restringe a enunciados, predicações e juízos”144. 

 O objetivo desta tese é mostrar que se queremos por um lado preservar a verdade 

proposicional em seus requisitos normativos e por outro resguardar a verdade existencial e 

ontológica do paradoxo da tematização, então esta ideia de um tipo de evidência não-predicativa 

precisa ser abandonada.  Meu intento imediato, no entanto, é mostrar que ela é absolutamente 

desnecessária para se obter a estrutura existencial ser-no-mundo e que esta estrutura presume e 

é simultânea, na verdade, à aptidão para a remissão epistêmica ordinária devidamente elucidada 

em suas pretensões e implicações.  Primeiro tentarei mostrar que nos termos até aqui 

examinados da remissão e da própria situação hermenêutica, o sentido fenomenológico de 

conhecimento é não somente desinteressante como também problemático.  Em seguida, tentarei 

sugerir que o sentido ordinário de conhecer pode ser satisfatoriamente esclarecido como um 

tipo peculiar de remissão categórica cujo desempenho é vinculado a uma situação eventual de 

proferimento em que se dê o acesso imediato àquilo de que se trata, ou em termos mais 

tradicionais, a verificação de uma sentença.  

4.1.4.1 Da alegada remissão epistêmica fenomenológica 

 O que há de obscuro nas noções de fenômeno e de fenomenologia sustentadas por 

Heidegger terá de ser examinado em pormenor mais adiante, mas podemos por ora delinear 

algumas implicações imediatas ao considerar tais pretensões sob seu aspecto discursivo.  

Quando Heidegger proclama que “por trás” dos fenômenos, no sentido em que eles interessam 

à sua fenomenologia, “não há absolutamente nada” (ST, 36), quando diz que tem em mente “o 

que se mostra [das was sich zeigt] tal como [so wie] se mostra em si mesmo [es sich von ihm 

selbst her zeigt]” (ST, 34), ele não está querendo apenas descartar uma incômoda coisa em si 

metafísica sustentada por seus interlocutores neo-kantianos.  Ao sugerir um pouco antes que o 

acesso primordial em termos da verdade daquilo que se mostra é um acesso desprovido da 

                                                 
143 Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 162 (GA 40, p. 108). 
144 Heidegger, M., History of the Concept of Time - Prolegomena, p. 51 (GA 20, p. 68). 



����

�

bivalência proposicional presumida na estrutura que toma o que se mostra segundo um aspecto 

predicativo [als] (ST, 33-34), e antes ainda ao descartar na aparição, no sentido de indício ou 

sintoma, a referência nesta presumida a algo simultaneamente pensado como não aparecendo, 

e então reafirmar seu interesse metodológico somente no caráter imanente dessa aparição como 

algo que estritamente se mostra em si mesmo (ST, 29-30), Heidegger parece pretender uma 

remissão imediata, restrita ao que se encontra não em alguma outra eventual situação de 

proferimento, mas  que só se apresenta na situação singular, e que deste modo não concede nada 

de transcendente à esta situação.  A intenção é clara, Heidegger quer sustentar um dado 

epistêmico de que possa servir-se em sua ontologia fundamental pretensamente não realista, 

algo que ele possa dizer que “sabe” ou “conhece” e que no entanto não presume o ente 

subsistente da tradição metafísica, nem mesmo em sua configuração ordinária como algo 

disponível numa outra situação possível porque pensado como real em si mesmo para além de 

cada situação particular. 

 Com esta noção de fenômeno, Heidegger se permite reformular a definição do discurso 

apofântico num sentido que ele pretende mais fiel a Aristóteles e dissonante de grande parte da 

tradição lógica que tendeu a orientar esta questão para as noções de cópula, síntese e predicado.  

Heidegger despreza tudo isto e vê o sentido primordial do dizer apofântico como deixar e fazer 

ver [sehen lassen] (ST, 33).  Ver o quê?  O ente ele mesmo como se mostra em si mesmo, neste 

modo de acesso direto da percepção simples, que não admite desvio, por não se decompor em 

predicação (ST, 34).  E é este o sentido em que o enunciado fenomenológico poderá ser 

apofântico sem presumir sistematicamente que o que se diz é sobre um ente subsistente, um 

dizer estritamente evocativo do que pode ser constatado de imediato como imanente à situação 

de proferimento.  Ao que parece, o enunciado cumpre sua função quando nos permite ver as 

coisas num acesso diferente dos seus próprios termos predicativos e generalistas, quando nos 

fornece um dado epistêmico que não é ele próprio articulado segundo a forma predicativa.  Com 

esta ideia de uma significação qualificada e não-predicativa que ele supõe ser a função 

apofântica do enunciado, Heidegger pode migrar da noção de “mostrar-se” [sich zeigen] para 

uma série de ideias afins. Teremos mostração [Aufweisung] e demonstração [Ausweisung], que 

na fenomenologia devem ser diretas e que sob este caráter definem o deixar e fazer ver que 

Heidegger espera dos enunciados (ST, 35).  Teremos ainda o ato de apontar [aufzeigung], que 

definirá a função apofântica do enunciado antes da função predicativa e comunicadora, como 

um ter em mente o ente mesmo de que se trata e não uma mediação mental ou semântica (ST, 

154).  Pode se insinuar uma diferença aqui, no sentido de que o apontar não chegaria a ser uma 
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mostração imediata, conclusiva e determinante?   Ninguém precisa se preocupar ou, como eu, 

nutrir esperanças a respeito, Heidegger “esclarece” que este apontar tem um caráter mostrador 

[Aufweisungcharakter]145.  Afinal, a demonstração [Ausweisung] retorna como a comprovação 

[Bewährung] de que o enunciado é mesmo um apontar [ein Aufzeigen] para o ente, quando 

então o ente se mostra assim como é em si mesmo [zeigt sich so, wie es an ihm selbst] (ST, 217-

219).  Grande parte da discussão de Heidegger com a noção de verdade como correspondência 

é que ele espera mostrar que mesmo os enunciados só são primordialmente verdadeiros quando 

nos remetem com sucesso a um modo de apresentação imediata das coisas que seja livre da 

possibilidade de encobrimento por outra coisa ou por um predicado, e que portanto extrapola 

sua própria gramática predicativa, sistematicamente sujeita ao erro e à distorção.  Ou seja, com 

a noção de evidência fenomenológica, Heidegger quer mostrar que nem a verdade proposicional 

é propriamente predicativa.   

 Um dos modos que Heidegger tem para complicar o trabalho dos seus interlocutores 

mais desconfiados é picotar sua argumentação numa infinidade de sinônimos que até poderiam 

manter entre si alguma sutileza mas que ele próprio não foi tão cuidadoso sequer em sugerir.  

Algum leitor mais sensato aqui tentaria estabelecer um sentido metafórico para todas estas 

expressões epistêmicas quando elas definissem funções de estrita referência ou menção e outra 

literal quando elas definissem funções comprobatórias ou verificadoras, mas visto que o próprio 

Heidegger pretende ao final remetê-las todas ao mesmo mostrar-se fenomenológico postulado 

ao início, este pode ser um trabalho inútil enquanto este conceito não for julgado em suas 

pretensões.  Isto tem que ficar para depois e o motivo deste rápido percurso é apenas estabelecer 

que o que Heidegger pretende aqui pela ideia de “deixar ver o que se mostra” é retomado como 

meta da alegada função primordial do enunciado como apontar, a função apofântica.  O 

enunciado a desempenharia, e seria então verdadeiro no sentido privilegiado que Heidegger 

acredita, quando nos permitisse contornar o conhecimento ordinário, derivado e 

predicativamente articulado, e nos remetesse ao conhecimento qualificado, imediato e singelo 

da evidência fenomenológica.  Isto não é fácil de entender, mas é possível reter por ora uma 

ideia razoavelmente natural, expressa no lema tradicional “hic Rhodus, hic salta”: quem está 

de fato empenhado na verdade não pode se contentar com a circulação verbal dos enunciados, 

mas precisa ao contrário dispor-se a verificá-los in concreto, em situações de proferimento em 

que as coisas de que se tratam estejam disponíveis a uma apresentação direta. 

 A impressão que podemos sugerir é que Heidegger reúne numa só remissão, e de um 

                                                 
145 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 304 (GA 24, p. 297-298) 
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modo não muito claro, duas aptidões que são condicionantes para o uso significativo de um 

enunciado, a saber, referir aquilo de que o enunciado se trata e tomar isto que foi referido como 

algo.  Ambas as aptidões não se confundem com o mero proferimento do próprio enunciado e, 

ao que parece, não precisam elas próprias se fazerem explicitar na forma de um proferimento 

do enunciado em questão ou de qualquer outro, pelo que Heidegger parece encorajado em 

pretender que uma tal remissão que reúne a ambas não teria um caráter predicativo.  Ambas no 

entanto parecem dizer respeito a nossa capacidade de trazer algo a uma situação onde aquilo 

que é referido e comprovado ganha sentido, a situação hermenêutica.  Neste caso, uma tal 

remissão tem que poder se expressar de algum modo diferente do proferimento de um 

enunciado e da descrição predicativa. 

 A remissão que parece pretendida aqui é a remissão ocasional imediata ou estrita146, que 

coleta algo que se encontra presente na situação de proferimento, e que se explicita com 

expressões do tipo “isto”, “aqui”, “eu”, “você” etc.  Palavras deste tipo parecem poder referir 

sem incorrer em nenhuma mediação predicativa, portanto, sem presumir uma realidade genérica 

e transcendente à situação de proferimento.  A questão é se tais expressões envolvem da parte 

de quem as utiliza algum tipo de pretensão epistêmica, e para isso não ficar flutuando no vazio, 

se quem as utiliza também está disposto a dizer que “sabe” ou “conhece” aquilo a que se refere 

com estas expressões. 

 Esta questão é correlata àquela vista anteriormente, sobre se a situação hermenêutica era 

evidente para si própria (2.4.2).  Como naquele momento, a dificuldade consiste em se esperar 

ver algum tipo de efetividade constatável onde o que se faz expressar é uma mera aptidão 

discursiva enquanto tal.   

 Primeiramente devemos desfazer a abordagem artificial que pretende que estas 

expressões tenham sentido proferidas em isolado.  Ninguém a usa assim.  Expressões deste tipo 

aparecem no contexto de enunciados do tipo “isto está bloqueando o caminho” ou “você 

emagreceu”.  Obviamente Heidegger vai querer desconsiderar o componente predicativo destes 

proferimentos e podemos conceder isto a ele por hora e nos ater ao teor ocasional das expressões 

dêiticas empregadas.  Resta ver se implícito nas ocorrências destas palavras em enunciados 

como estes está contido algum tipo de informação que é simultaneamente tomada como 

conhecida ou confirmada.  Há somente dois sentidos em que uma ideia como esta pode ser 

sustentada: [i] o falante sabe que “isto” ou “você” se referem a algo presente na situação, algo 

                                                 
146 Como observando anteriormente, toda remissão é ocasional implicitamente ou num sentido lato.   
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que ele sabe estar vendo e ser atual mas somente na situação [ii] o falante é capaz de identificar 

aquilo a que “isto” e “você” se referem.  Ambas as ideias se combinam de modo tentador no 

refrão do que “se mostra em si mesmo”.  O problema é que ambas presumem a transcendência 

da situação hermenêutica mediante algum termo predicativo, que era o que se pretendia 

contornar. 

 Há um monte de problemas com [i].  Para começar, não se sabe bem que sentido haveria 

alguém dizer que não sabe se está vendo isto que está vendo, se por isto não presume nada além 

do que está vendo.  Parece não haver critério para este tipo de postulação e portanto nem para 

seu contrário.  É por esta razão que uma frase como “Eu sei que estou vendo isto que ora estou 

vendo” soa tão artificial, ela não tem uma prática discursiva concreta em que faça sentido, fora 

estes jogos de linguagens de filósofos.  O que há são frases em que as pessoas expressam 

estarem vendo algo de reconhecível pelo interlocutor, e isto presume algum tipo de termo sortal 

em que o interlocutor esteja também treinado, como no exame de vista em que o examinado diz 

“vejo a letra D”.  O próprio uso de “isto” e demonstrativos em geral numa situação de 

proferimento é inviável se os interlocutores não presumem um sortal deste tipo e simplesmente 

apontar não supre isto se não sabemos sob qual aspecto se aponta, se se trata de um complexo, 

uma superfície, uma cor, uma parte, e nada disso pode ser feito sem palavras gerais que possam 

transitar a outra situação de proferimento.  E é só nestes casos, onde pode haver a possibilidade 

da dúvida e da correção, que faz sentido dizer eventualmente que se está correto e que se sabe.  

“Creio estar vendo a letra D, mas não estou certo”, e então se aproximando e vendo mais de 

perto, “Agora sim, tenho certeza de que o que vejo é a letra D”, e isto só faz sentido porque o 

examinador pode confirmar ou corrigir a convicção do examinado.  Há um ponto final da 

certeza, em que o examinado simplesmente não pode se expressar doutro modo diante do que 

lhe parece óbvio, em que o examinado não pode não acreditar que está vendo a letra D e pode 

apenas expressar este ver que para ele é inequívoco, e o modo como ele poderia ainda ser 

corrigido é somente dizer que ele não está de fato vendo corretamente, que nesta aptidão 

epistêmica específica ele é deficitário, ou, numa hipótese mais remota, que ele não aprendeu a 

reconhecer a letra D ou outra letra, que seu treinamento prévio nessa recognição é insatisfatório.  

Tudo isto presume uma mesma aptidão epistêmica mediana real ou um mesmo treinamento por 

parte de todos os interlocutores em aspectos gerais e transcendentes à situação.   

 Mas alguém poderia insistir numa saída fenomenista.  Diria que poderia até usar termos 

gerais mas que as presunções realistas destes termos não teriam a mesma autoridade epistêmica 

de se saber que se está vendo isto aqui e agora, seja lá como isto se chama.  Então poderia dizer 
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que nesta certeza não está presumida a convicção de que isto que ora é visto subsiste para além 

deste ser visto, e que nada impede que a letra D que eu vejo agora simplesmente desvaneça 

quando eu fecho os olhos.  Heidegger passa muito perto de argumentar desta maneira, o que só 

não é de todo claro porque ao falar que o ente não é sem a compreensão de ser do ser-aí, não 

fica esclarecido se o ser-aí é um ponto de vista individual ou de uma cultura, e quando falamos 

de objetos ordinários e manufaturados parece plausível conceder esta ideia em se tratando da 

segunda alternativa. 

 Neste ponto, a tese [i] se confunde com a já discutida presunção de que a situação 

hermenêutica é evidente para si própria, pois agora toda a remissão a “isto” se articula tão 

somente a partir da própria situação, estou vendo isto a que ora me refiro e então pretendo que 

sei que o vejo.  Esta manobra do demonstrativo para a situação tem a vantagem de se servir do 

pronome pessoal, que não precisa de um sortal para referir.  Porém como no caso da situação 

hermenêutica como um todo, o que se dá aqui é uma retomada em regresso de um estado de 

coisas psicológico que entra no acervo epistêmico presumido em cada situação de proferimento 

nova.  O dado sensível e incomposto, que Heidegger costuma recorrer a Aristóteles para 

reivindicar a autoridade, só não comporta engano porque não é algo que alguém propriamente 

sabe mas algo que alguém tem como um seu estado mental, e que só pode ser dito constatado 

como mero dado sensível quando a apreensão do mesmo por quem fala é retomada em regresso, 

como um dado da memória, onde então, neste caso, pode dar vazão a erro, mas mais importante, 

presume uma transcendência ao proferimento no sujeito que fala que se toma a si mesmo como 

sujeito de diferentes estados.  Afinal, um tal conhecimento não contornou as predicações, só as 

deslocou para um sujeito de percepções que pode descrever a si próprio.  Ou seja, a referência 

pronominal do “eu sou”, a articulação do cogito hermenêutico visto anteriormente, pode até 

adquirir um caráter epistêmico, desde que ela se desloque para um ponto de vista análogo ao de 

terceira pessoa, o que fica aliás claro quando após o uso do operador epistêmico “eu sei (...)” 

segue-se a descrição de um fato perceptivo antecedida por um “quê”, articulada por exemplo 

em enunciados como “(...) que eu sou” e “(…) que eu vejo isto” (“(...) que eu sou quem vê 

isto”). 

 Estou discutindo com mais detalhes estas pretensões porque é muito caro a alguns 

leitores de Heidegger este mote do dado epistêmico que não dá margem a nenhum 

encobrimento, raramente ficando claro, inclusive, a perigosa influência cartesiana aqui a esperar 

um ponto arquimediano indubitável, mas a verdade é que mesmo um conhecimento deste tipo 

seria totalmente desinteressante em nossas experiências ordinárias.  Estas reivindicações 
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epistêmicas sustentadas em primeira pessoa do singular não só se expressam mediante a mesma 

gramática predicativa ordinária que Heidegger queria evitar, elas presumem condições de 

verificações totalmente problemáticas uma vez que privadas, e portanto, como esboçado acima, 

não parecem atender a nenhum critério que possa ser articulado na situação hermenêutica.  

Quando orientamos inicialmente o questionamento da analítica existencial por este ente que 

pode se empenhar numa situação de proferimento e evitamos defini-lo como algum tipo de 

consciência subjetiva, estas questões relativas à teoria da percepção deveriam ficar em segundo 

plano, juntamente com todo o acervo epistêmico que a cada vez é reconfigurado e retido como 

possibilidade na situação hermenêutica. 

 Lidamos com as coisas, falamos delas, as localizamos e as deslocamos, e para todas 

estas aptidões precisamos de certas competências perceptivas treinadas para seu emprego nestas 

atividades.  O emprego de nossas faculdades perceptivas em ato não é mais relevante em termos 

de fundamento e elucidação do nosso modo de ser do que um cego parar por um momento e 

voltar toda a sua atenção para sua bengala, quero dizer, ele não tem maiores motivos para ter 

mais certeza e confiança na existência da sua bengala do que na existência das coisas percebidas 

através dela.   É mais significativo saber usar a bengala, uma capacidade que inclusive envolve 

não ater-se diretamente a ela.  Esta competência não é aprendida por observação mas por 

treinamento, que é no entanto do mesmo modo discursivo, intersubjetivo e público. 

 Para expor estas razões adicionais, suspendi por um momento a tese anteriormente 

estabelecida de que a intencionalidade da situação hermenêutica, e logo, também da remissão, 

presume a cada vez um correlato subsistente (4.1.2).  Agora podemos recordar que a 

discursividade e a aptidão que os falantes precisam ter para tomar os seus proferimentos como 

tais presume que reconheçam um meio físico de significação compartilhado em comunidade 

como esta coisa a que ora se atribui alguma significância, a marca ou a ressonância.  Agora é 

fácil ver que estes resultados são recíprocos e que a condescendência com que tomamos 

fenômeno como uma noção ontologicamente independente da noção de ente subsistente precisa 

ser repensada.  Quando usamos a remissão ocasional como um meio discursivo público, usamos 

uma palavra como “isso” tendo em mente um correlato perceptivo que é fisicamente acessível 

à comunidade em que esta expressão funciona como um termo ocasional, e portanto, 

transcendente à própria ocasião de proferimento e disponível para eventuais falantes da 

comunidade que não estão presentes no momento147.  Heidegger acha que a remissão nem 

                                                 
147 A presunção deste correlato subsistente não compromete a modalidade peculiar da situação hermenêutica como 
possibilidade, mesmo quando sustentada para a expressão “eu” na formulação “eu sou” do cogito hermenêutico 
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sempre tem este correlato e que sempre é a apreensão de uma evidência.  Estou propondo, ao 

contrário, que toda remissão tem este correlato mas nem sempre o toma como se fosse uma 

evidência ou um dado epistêmico de qualquer sorte, e que sempre que o fizer, tomará este 

correlato como algo que confirma ou recusa um enunciado sobre algo que subsiste em si 

mesmo.   

 Resta ver a tese [ii].  Ela parece mais razoável, porque não recorre a formulações 

artificiais de filósofos mas visa certas práticas discursivas concretas em que nos referimos às 

coisas a respeito das quais proferimos sentenças.  Pois acontece em algum destes casos de 

dizermos que “conhecemos” algo e isto pode ser relevante para podermos verificar se este algo, 

e não outra coisa qualquer, atende as predicações atribuídas.  O sentido epistêmico aqui 

presumido é o da familiaridade e da capacidade de identificação.   O que não é claro é que estas 

funções possam ser desempenhadas mediante estritas expressões ocasionais, sem recurso, ainda 

que implícito, a nenhum termo geral ou aspecto real.   

 Que uma remissão ocasional possa ser sustentada sem presumir uma determinação geral 

é o que explica que a referência do termo sujeito de alguns enunciados predicativos não precise 

recorrer indefinidamente a um dado epistêmico prévio e que tenhamos portanto enunciados 

elementares.  Podemos certamente atribuir predicações a algo de que não dispomos de nenhuma 

predicação anterior e o fazemos com este tipo de expressão pronominal e demonstrativa e no 

contexto da situação de proferimento, de modo a poder dizer, por exemplo, que “isto, seja lá o 

que for, é vermelho” ou “isto é um botão de rosa”.  Acontece que justamente por esta razão, o 

uso de “isto” numa frase como esta não desempenha nem expressa nenhum ganho epistêmico, 

se ele o fizesse envolveria um dado real disponibilizado noutra situação discursiva prévia.  O 

único sentido em que o falante diria aqui “eu conheço isso” é justamente a contingência dele se 

presumir capaz de dizer que o que ele ora refere é um mesmo algo dado anteriormente em outra 

situação, e ele não pode fazer isso sem recorrer a um termo geral que descreve uma mesma 

                                                 
visto no segundo capítulo (2.4.1).  Não precisamos nos considerar desprovidos de corpos na situação concreta do 
questionamento existencial, mas podemos assimilar a presunção desta corporeidade tal como ela nos é 
disponibilizada de imediato na compreensão cotidiana de ser.  O que é preciso é nos mantermos capazes de pôr 
esta presunção em questão juntamente com todo o acervo epistêmico trazido à situação hermenêutica e de adotá-
lo como possibilidade concreta, pois é no desempenho do próprio questionamento que o questionado, que inclui 
todo este acervo de presunções, surge como algo que nos importa.  Ora, é esta relevância discursivamente 
sustentável o que primordialmente demanda o meio físico de significância compartilhado na comunidade que adota 
a linguagem em curso, e presume portanto o subsistente não tanto como algo atualizado em si mesmo mas como 
algo que é questionado na sua refração eventual aos parâmetros de sentido propostos.  Enquanto tal, o subsistente 
nunca é constatado supervenientemente numa teoria do conhecimento ou numa metafísica da consciência, mas é 
presumido desde o início em qualquer questionamento como aquilo que confronta o questionar e que nesse 
confronto o corrige e lhe dá determinação. Nem o solipsismo cartesiano é livre de um antagonista cuja ação 
enganadora oposta é o que lhe dá algum sentido enquanto questão. 
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propriedade real perceptível em ambas as situações e pensada como subsistente em relação a 

ambas.   

 Nem toda remissão ocasional é, portanto, identificadora.  Identificar presume não só a 

capacidade de se referir a algo na situação imediata de proferimento mas também a capacidade 

de reidentificar este mesmo algo noutra situação como sendo o mesmo148.  E isto presume não 

só a capacidade de se remeter à situação anterior como também um critério material retido da 

situação anterior que possa ser reimplementado e reconhecido na situação em curso.  Em todo 

caso, o mesmo correlato subsistente a ser asserido também numa sentença, “isto é o mesmo 

botão de rosa que eu vi ontem pela manhã”.  Não há parâmetro de sentido em que um enunciado 

como “isto é o mesmo que eu vi ontem pela manhã” tenha algum significado sem que algum 

termo sortal esteja aí implícito nesta formulação.  O saldo final é que uma remissão imediata 

pode e com frequência é identificadora, e neste caso ela é uma remissão com teor epistêmico, 

mas neste caso ela também é proposicional exatamente do modo como Heidegger não gostaria.   

4.1.4.2 Remissão verificadora 

 O que se insinua então é que sempre que tentamos atribuir a uma remissão imediata 

alguma pretensão epistêmica terminamos por lhe dar sistematicamente uma articulação 

predicativa, o que nos conduz ao conhecimento ordinário do ente subsistente.  Este resultado 

não é só negativo no sentido de recomendar que desistamos do suposto dado cognitivo 

fenomenológico.  Ele também articulou de modo esclarecedor dois elementos constitutivos da 

remissão epistêmica ordinária149, o acesso imediato atual ou prévio àquilo de que se trata e a 

respectiva presunção de subsistência.  Sem considerar a ambos, é impossível estabelecer a 

conformidade a critérios de realidade que se espera de qualquer comportamento qualificado 

como conhecer, saber, demonstrar, provar, ter certeza e assemelhados.  A seguir tentarei 

esclarecer a compreensão mediana do que seja uma evidência ordinária atendendo a estes 

requisitos.  Para tanto, precisaremos especificar em termos novamente sistemáticos uma 

classificação das remissões com relação a diferentes funções discursivas.  Com estas 

                                                 
148 Strawson, P. F., Individuals, p. 31. 
149 Apesar do resultado anterior, prosseguirei chamando o conhecimento proposicional de “ordinário”, adiando a 
conclusão de que é mesmo o único comportamento que tem alguma pretensão epistêmica.  A suposição de uma 
evidência fenomenológica, apesar de problemática, precisa ainda ser mantida em suspenso para se poder abordar 
os textos em que Heidegger a presume ou tenta torná-la convincente.   
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especificações também obteremos os últimos elementos necessários para articular o complexo 

existencial ser-no-mundo de um modo em que mundanidade e descerramento não sejam 

trivialmente tomados um pelo outro.   

 Quando falamos numa remissão imediata a contrapomos a algo que delimita a situação 

hermenêutica em sua pretensão de acesso direto, algo cujo acesso seria então tido por indireto 

e mediado.  Este confronto, ele próprio já devido a uma contingência do ente subsistente, dá 

determinação e concretude à situação hermenêutica e é factualmente reconfigurado a cada vez, 

o que é presumido inclusive na posição prévia da perspectiva de sentido da situação.  A situação 

hermenêutica tem um campo de acesso que é o que Heidegger chama, um tanto 

equivocadamente, de mundo circundante [Umwelt] (ST, 66)150.  Esta expressão é mais 

informativa se por ela entendemos uma posição determinada numa configuração prévia de 

mundo e um âmbito de acesso irradiado desta posição.   Tanto espacialidade quanto percepção 

estão presumidas neste existencial da situação hermenêutica, mas não constituem sua 

especificidade e seu caráter ontológico, o qual ganha expressão mais próxima na capacidade de 

perguntar “Onde estou?”, de modo que é muito mais esta aptidão que orienta e distribui a cada 

vez num mesmo comportamento significativo a espacialidade e a percepção. 

 Nesta configuração prévia de mundo as coisas são distribuídas em seus nexos 

referenciais na manualidade, enquanto algo “ao alcance da mão” [Zuhanden], e num horizonte 

do qual quem está empenhado na situação pode se inteirar num aspecto ou noutro, inclusive de 

modo expresso.  Este raio de “manuseio” é o que Heidegger chama de circunspecção ou 

circunvisão [Umsicht]. A expressão alemã não precisa ter implicações tão fortes se for pensada 

como possibilidade concreta.  Não vemos em ato tudo que consta na circunspecção imediata, 

mas podemos ver cada um destes instrumentos se lhe prestarmos atenção, porque os retemos 

de situações anteriores ou simplesmente os presumimos na totalidade conjuntural assumida na 

situação.  Naturalmente, não há circunvisão sem um acervo epistêmico prévio, mas ela própria 

não é um ver algo, mas um comportamento que dá contexto e possibilidade ao ver algo no 

sentido de constatar a efetividade ou presença.  Este campo delimita a possibilidade da remissão 

epistêmica mas não a atualiza simultaneamente em todo o seu raio de alcance, pois uma 

remissão deste tipo sempre precisa se especificar a cada vez como uma remissão imediata 

                                                 
150 Equivocadamente porque o sentido ordinário da expressão alemã diz respeito a um âmbito projetado em 
comunidade, por exemplo, do ponto de “vista” da humanidade, e portanto não necessariamente sustentado no 
âmbito restrito de uma situação concreta de proferimento e percepção.  Esta perspectiva mais abrangente será o 
que Heidegger pretende obter posteriormente com a noção de mundanidade.  Mais uma vez é a promiscuidade 
recorrente entre situação hermenêutica (descerramento) e clareira de mundo o que encoraja Heidegger aqui a não 
ser muito cuidadoso com o sentido literal de “mundo” [Welt]. 
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particular e determinada: “Este” prego entre os outros, “este” livro na estante, “todas” as 

ferramentas que estão “nesta” caixa, “isto” e não “aquilo”.   

 O que Heidegger está pensando sob a ideia de função apofântica do enunciado é este 

colher, se apropriar, apontar ou simplesmente atentar para algo específico dentro de uma 

totalidade conjuntural já previamente articulada, e é na verdade uma remissão explicitadora.  

Ela pode ter um conteúdo epistêmico, como mencionado acima, mas se o tiver, tal conteúdo só 

pode ser explicitado por um enunciado, e este conteúdo não precisa na verdade ser explicitado 

como algo que alguém sabe.  Alguém pode se referir “ao prego” ou “ao livro” sem trazer à baila 

que sabe que isto é um prego ou sem afirmar que isto é um livro antes de afirmar o que realmente 

lhe interessava afirmar, que o prego não serve para esta função ou que o livro está entre outros 

na estante.  Se o fizer, no entanto, terá que usar um enunciado.  Esta remissão não precisa ter 

uma presunção epistêmica ou predicativa se for imediata, caso em que ela arrecada um manual 

na circunvisão disponível com algum termo demonstrativo ou ocasional. 

 Inversamente, a situação presume igualmente um campo do que não está ao alcance da 

mão e dos olhos, e pode fazê-lo na medida em que remete discursivamente ao que estiver nele 

sob uma possibilidade em princípio de acesso.  Dá-se então um acesso indireto e mediado ao 

que não está dado na situação.  Mediado pelo quê?  Claramente, pelo signo que tomamos como 

algo dado que remete ao que não está dado.  O signo só pode fazê-lo porque transcende a 

situação, no ente subsistente complexo que sustenta sua marca [token], a saber, os parâmetros 

perceptivos desta marca e nossas competências factuais para reconhecer estes parâmetros.  Mas 

o signo só ganha sentido numa situação de proferimento.  A remissão do signo ao que não está 

dado tem que ser pensada como a possibilidade em princípio deste algo ora obstruído ou ausente 

ser dado numa outra situação eventual, mesmo que factualmente inviável para quem está 

empenhado nesta situação.  Este ente tem que ser pensado então sob um mesmo aspecto que 

possa ser em princípio acessado em ambas as situações e que transcenda deste modo a ambas, 

um aspecto então atribuído em seu fundamento ao que ele é em si mesmo fora de cada situação 

específica, a sua subsistência151.   

 Esta é a remissão predicativa e ela também é explicitadora, a saber, de aspectos do ente 

                                                 
151 A remissão que aqui se denomina “imediata”, na medida em que faz uso de um signo ocasional, não seria em 
algum sentido também mediada?  O sentido que nos interessa aqui de mediação é o da transcendência em relação 
à situação de proferimento.  A remissão imediata precisa poder se fazer expressar por uma expressão dêitica, mas 
não o faz necessariamente e nem com frequência, por exemplo, na lida solitária e lacônica.  A remissão mediada, 
justamente por dirigir-se a algo que não se encontra presente na situação, só pode ser exercida mediante um signo 
presente que possa ser tomado como meio entre a situação corrente e outra eventual de acesso imediato.   
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que podem ser apreendidos em outras situações de proferimento.  Nos remetemos a entes que 

não estão dados no acesso imediato da situação hermenêutica mediante termos gerais que 

caracterizam estes entes segundo aspectos gerais que neles subsistem e que podem ser 

constatados não somente nesta situação mas, presume-se, em qualquer outra que atenda certas 

condições ideais de sentido. 

 Voltemos um passo.  A remissão que Heidegger chama de apofântica pode agora 

transcender o campo imediato da situação hermenêutica, se for mediada simbolicamente.  

Agora não precisamos nos restringir a enunciados instanciados na remissão dêitica, como “isto 

é um botão de rosa”, e podemos usar enunciados mais informativos tais como “o botão de rosa 

tem função reprodutora”, inclusive remetendo ao subsistente que não está fisicamente presente.  

Para tanto a remissão precisa ser predicativa em alguma medida (mesmo o uso de um nome 

próprio presume algum termo sortal admitido entre os interlocutores).  Esta remissão deve 

orientar os falantes a implementarem uma remissão imediata daquilo que se trata numa eventual 

situação de proferimento diferente da situação em curso.  Ela ainda é explicitadora porque neste 

caso traz à consideração dos interlocutores informação constante do acervo epistêmico nela 

presumido, a saber, que além das coisas ali dispostas também foram ou podem ser acessadas 

outras coisas em outras situações de proferimento.  Em todo caso, ela precisa ter um conteúdo 

epistêmico prévio, que pode ou não ser declarado enquanto tal, mas não é ela própria uma 

remissão epistêmica pois não se faz expressar como a constatação de nada nem colhe um dado 

cognitivo novo.  Isso explica porque não é muito fácil especificar que tipo de remissão é esta 

que Heidegger pretende apofântica, pois ao que parece o que se tem em mente aqui é a remissão 

em geral no sentido da sustentação de uma referência a partir de uma situação, e Heidegger só 

pode pretender reduzir o enunciado e sua comprovação a ela porque a presume já sempre dotada 

de caráter epistêmico. 

 Resta então chegar a uma terceira função.  Mencionei que predicados reais são pensados 

como acessíveis não só a outras situações, mas a quaisquer situações que atendam certas 

condições ideais de sentido.  Estas condições, que informam o que seria um acesso objetivo e 

neutro, são configuradas socialmente e já entramos em cada situação de questionamento 

treinados no que a comunidade previamente entende ser “a natureza das coisas”, aquilo que 

delimita o que é realmente possível.  Ela é contingente, talvez até mesmo paraconsistente, mas 

não é arbitrária, resume a experiência da comunidade no embate com as coisas, colhida em 

situações de proferimento anteriores, a maior parte delas desprovidas de caráter temático-

epistêmico inclusive.  De um modo ou de outro, esta maneira de entender as coisas sustenta a 
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presunção de que as coisas são o que são mesmo quando não estão na ribalta de nenhuma 

situação hermenêutica concreta, a árvore que cai na floresta quando não tem ninguém para 

ouvir.  Sim, ela caiu mesmo, ninguém precisa ouvir em ato, todos o presumem sob a ideia de 

que se alguém estivesse presente no momento em que ela caiu teria constatado por si mesmo.  

Esta presunção não é ela própria verificada por ninguém mas sustentada em comunidade, a 

presunção comum a todos os falantes de uma linguagem que utiliza sentenças assertóricas, 

inclusive os falantes que não estão presentes na situação em curso.  Heidegger, não sem razão, 

define esta remissão como a comunicação, mas é preciso estar atento ao que a torna um 

compartilhamento [Mitteilung].  Ele tende a reduzi-la à generalidade (ST, 155), mas vimos que 

esta função já define a remissão predicativa.  O que é compartilhado aqui é o ente pensado em 

si mesmo a despeito de qualquer situação concreta de proferimento e como um mesmo para 

toda a comunidade, algo que estaria efetivado e manifesto no que seria uma situação ideal de 

proferimento que empenhasse toda a comunidade, mas que não é ela própria um acesso 

epistêmico efetivo para ninguém, uma presunção que, ao contrário do acervo epistêmico 

concreto em cada situação hermenêutica, não pode ela própria ser demonstrada ou exibida, pois 

nenhuma situação poderia exibir o que seriam as coisas para além de uma situação específica 

de proferimento.   

 Isto não é tão fantasmagórico, esta é a presunção realista que o ser-aí impessoal sustenta, 

como seriam as coisas em sua efetividade aos olhos de “todos” e de “ninguém”, ou seja, aos 

olhos de “qualquer um”.  Heidegger obviamente relutará em conceder à impessoalidade uma 

função tão proeminente no discurso apofântico e irá então reivindicar no desvelamento 

[Unverborgenheit] uma evidência proeminente e qualificada que dispensaria a presunção 

realista, uma evidência que não podendo ser então pública, pois nenhuma situação concreta de 

proferimento a comportaria, restaria sempre problemática.  Mas Heidegger não ignora que 

“categórico”, ao pé da letra, remete a “acusar” no mercado, assembleia ou espaço público (ST, 

44), é o dizer para o que seria um âmbito de constatação compartilhado por toda a comunidade.  

É só neste sentido que autores como Aristóteles e Tugendhat podem falar que o enunciado é 

uma frase “apofântica” mesmo antes de verificado numa situação concreta, o enunciado remete 

a como os entes se mostrariam em si mesmos se exibidos numa cognição hipotética 

transcendente a toda situação factual de proferimento e pensada como uma situação ideal que 

teria reunido toda a comunidade numa mesma perspectiva de sentido considerada neutra e 

objetiva.  Não é isto que se verifica ao se confirmar o enunciado, pois isto é o que o enunciado 

presume - o que se verifica ao confirmar o enunciado é a predicação, o que é um modo mais 
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prosaico de ser formular a tese kantiana de que a efetividade não é um predicado real.  É nesta 

dimensão presumida da realidade efetiva em que se pode dizer que referências e significados 

“subsistem” mesmo quando não explicitados em uma situação concreta, eles repousam 

enquanto acervo comunitário na possibilidade de serem lidos e utilizados em alguma situação 

concreta.  E é desta dimensão que parte a pergunta metafísica, a saber, por que existe alguma 
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e passível de confirmação, ele é a presunção ontológica de qualquer constatação.   

 Esta é a função que ficou em suspenso quando antes precisávamos interpretar os 

próprios enunciados da analítica existencial como indícios formais.  O efeito desta continência, 

agora se vê com mais clareza, era justamente restringir o enunciado à situação de proferimento 

e a significância do mesmo no contexto imediato desta situação, o sentido que recebe como 

possibilidade concreta, e contornar o ponto de vista indiferente sugerido por esta presunção do 

acesso impessoal.  Ele não esvazia o correlato subsistente da própria situação hermenêutica 

como algo objetivo e contraposto [gegenständliche], e que diz respeito aos interlocutores da 

situação, pois este correlato, como visto, é uma estrutura ontológica da intencionalidade.  O 

indício formal apenas suspende esta perspectiva neutra e distanciada que se presume ao 

considerar o próprio subsistente como se não estivesse dado numa situação hermenêutica 

concreta, como se não estivesse dado nesta situação em curso como algo que nos importa a 

algum título e em alguma medida. 

 Um enunciado é uma remissão predicativa e categórica, uma remissão que explicita a 

referência segundo um aspecto geral e a presunção realista de que esta referência se encontra 

decidida num âmbito que transcende aquele da situação de proferimento.  Ela pode ser imediata, 

voltada para algo disponível na ocasião de proferimento, ou mediada pelo signo imediato e em 

vista de algo pensado num âmbito público de consideração sustentando em comunidade152.  Em 

                                                 
152 Heidegger tende a não levar em conta a configuração mediada da remissão do enunciado, o que é lamentável 
haja visto que é a mais comum, a maior parte dos enunciados que pronunciamos não chegam a ser verificados.  O 
motivo é compreensível em certa medida.  Heidegger está concentrado numa discussão com interlocutores que 
acreditam que enunciados, e até mesmo as percepções que lhes servem de evidências, não se tratam de coisas em 
si mas de conteúdos mentais ou linguísticos: Heidegger, M., History of the Concept of Time - Prolegomena, p. 30 
e seguintes (GA 20, 39 e seguintes).  Ele tem razão em se contrapor a esta ideia, que é dissonante tanto do lema da 
intencionalidade como do uso natural de proposições, mas prejudica suas próprias alegações quando quer fazer 
parecer que as presunções ontológicas aqui em questão comportam algum tipo de confirmação fenomenológica de 
segunda ordem, quando acredita que elas podem ser não somente explicadas mas também provadas.  Se os limites 
epistêmicos da situação hermenêutica não ficam claros, o problema se agrava quando não se tem em mente que o 
sentido em que a remissão apofântica é sempre um mostrar não é literal.  A objeção de Heidegger à tese da 
mediação da intencionalidade não precisa ser sacrificada, se a entendermos assim: não é que a intencionalidade 
nunca comporta mediação mas sim que o seu objeto não se reduz ao o seu próprio meio.  O contrário, que configura 
uma versão muito sutil de realismo transcendental, só parece sugestivo quando se insiste em dizer que a 
intencionalidade tem sempre um caráter epistêmico.   
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qualquer caso ela pede uma configuração de sentido em que sua pronúncia é consequente e 

adequada, uma configuração marcada pelo déficit cognitivo mencionado anteriormente (4.13).  

Isto quer dizer que ela é sustentada de modo indireto em razão da ausência ou acesso epistêmico 

obstruído daquilo de que se trata, ou sustentada de modo imediato à luz de um déficit cognitivo 

prévio então satisfeito numa verificação.  Este déficit, que é o critério de pertinência a que o 

enunciado e sua verificação precisam atender previamente, tem seu fundamento ontológico no 

ente subsistente enquanto o que a comunidade sustenta de transcendente a cada situação 

discursiva, e que não é então nunca contornado porque não há uma evidência desta presunção 

e não há evidência que não se dê numa situação discursiva, mas tem a cada vez uma 

configuração concreta que pode ser atendida em se reconfigurando o sentido da situação 

hermenêutica para admitir no seu âmbito imediato de circunvisão o aspecto explicitado num 

enunciado, o predicado.  Ordinariamente, uma simples mudança na posição prévia é o bastante 

para otimizar a perspectiva de sentido da situação hermenêutica.  Eventualmente, também as 

presunções modais e os meios discursivos precisam ser reconfigurados para uma verificação 

bem sucedida.  A própria ideia de que a comprovação de um enunciado vem suprir uma falta 

numa ocorrência singular da situação hermenêutica já nos esclarece que a comprovação é 

sempre de algo que transcende em geral estas ocorrências.  A remissão que se pode então 

chamar de evidência é sempre mais que uma mera explicitação de um dado prévio, ela envolve 

um dado novo que implica em revisão ou acréscimo informativo ao sentido da situação 

hermenêutica, geralmente com relação às intuições modais e à conceptibilidade (mas também 

quanto à posição prévia, por exemplo, a constatação de um perigo iminente). 

 É importante entender que enunciados não são verdadeiros por serem verificáveis e sim 

o contrário.  Isto se deve à presunção da remissão categórica, que alcança inclusive as 

referências e os significados dos sinais empregados na composição discursiva sentencial.  Estas 

referências são sustentadas impessoalmente como subsistentes nos aspectos gerais das coisas e 

nas nossas próprias aptidões para reconhecer e distinguir estes padrões.  Uma vez traçadas estas 

referências e o que seria uma competência ideal ou mediana, é possível projetar o que seria um 

mundo articulado nestes termos para falantes competentes, mesmo que em ato ninguém mais 

lhe atribuísse sentido e é isto, por exemplo, que permite que a humanidade possa conjecturar 

como será o mundo após a sua própria extinção, ou como seria o universo se a vida humana 

nunca tivesse surgido na Terra.  Nestas projeções, sentenças são verdadeiras ou falsas a despeito 

de não terem sido verificadas, pois tratam exatamente disto que subsiste o mesmo a despeito de 

cada configuração específica de sentido, elas já concordam ou não com as coisas de que se 
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tratam e a respeito das quais declaram um fato.   O que a comprovação faz é assegurar como 

remissão expressa a referência predicativa já decidida uma vez que a comunidade presuma a 

efetividade do estado de coisas e adote uma gramatica categorial específica.  Aqui deve ser 

proposto o critério de correção do enunciado enquanto remissão, e não na sua verificação in 

concreto, cujas exigências de correção são bem mais rigorosas, na medida em que seu 

questionamento envolve um espectro muito mais amplo de eventual revisão, por exemplo, que 

meios de prova se considera idôneos, necessários ou admissíveis.   

 Justamente por não ser um acesso epistêmico efetivo, a intencionalidade impessoal 

sustenta em relação ao ente subsistente uma espécie de “ilusão transcendental”.  Real é o que 

em princípio sempre pode recusar e corrigir o parâmetro de sentido proposto.  A presunção 

impessoal da realidade projeta uma configuração ideal de sentido que supõe alcançar o ente 

subsistente naquele aspecto em que ele resiste a qualquer configuração concreta de sentido, em 

que ele supostamente não oferece mais resistência, mas que de fato só arrecada aquelas 

determinações que ele em geral, num “estado da arte” específico, ainda não recusou.  Uma tal 

perspectiva não pode ser coerentemente atualizada num acesso epistêmico concreto e nem é 

mesmo coerente153, já que comporta convicções opostas, mas pode ser pensada com ponto de 

fuga a partir do qual estas convicções podem ser posicionadas a espera de uma eventual decisão.  

A competência perceptiva suposta como ideal, mencionada acima, é somente uma competência 

mediana que se configura a cada vez segundo um constante processo de tentativa e erro. É a 

meta nunca alcançada, que orienta a otimização da perspectiva da situação hermenêutica no que 

ela pode fazer esta resistência ceder de modo gradual e em pontos específicos a cada vez, no 

que então pode confirmar ou refutar enunciados específicos.  O saldo concreto do acervo 

epistêmico da comunidade é um apanhado de determinações gerais concretas que sobram ainda 

não refutadas na lida com as coisas tomada numa apreciação difusa e diferida.  Este acervo é o 

resultado não só de muitas verificações expressas, como também de experiências de diversas 

ordens que retém e passam adiante linhas de resistência154 e padrões comportamentais de 

resposta e recognição155.  O modo de ser-aí na impessoalidade nos é tranquilizador ao presumir 

em geral que este acervo atualiza aquela configuração de sentido ideal e que deste modo o ente 
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normalizações que, funcionais diante do hábito e da experiência, aparentam então estarem então 

                                                 
153 Renata Salecl sugere algo semelhante, tratando deste modo de intencionalidade sob a noção de Grande Outro 
proposta por Lacan:  Salecl, R., Choice, p. 59. 
154 Eco, U., Kant e o Ornitorrinco, p. 51-52. 
155 Brandon, R., Tales of the Mighty Dead, p. 306-307. 
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livres de qualquer contingência.  Este é um esquecimento daquela constituição ontológica da 

situação hermenêutica como empenhada em algo que lhe confronta, a ideia vaga de negação 

ontológica que orienta inclusive cada comportamento que possa ter alguma relevância 

epistêmica.  Este esquecimento cotidiano se abala eventualmente em situações específicas, 

entre elas a afinação de humor angustiada e a consideração da possibilidade da impossibilidade 

incondicional no poder ser para a morte.   

 Há muitas outras implicações, mas convém sumarizar o resultado para chegarmos à 

conclusão que realmente importa.  A situação hermenêutica tem sempre um conteúdo real que 

é portanto de eventual interesse epistêmico.  Mas este interesse não encontra contexto se não 

for tido como um acréscimo de informação em relação a uma deficiência epistêmica prévia, 

algo de que faz sentido se questionar.  Esta deficiência pede por algo mais do que uma 

explicitação, o que se perfaz com a mera pronúncia de um enunciado, mas principalmente por 

uma comprovação, o que requer uma remissão imediata daquilo de que o enunciado é uma 

remissão mediada, predicativa e categórica, pede então uma reconfiguração da situação 

hermenêutica para vencer a obstrução epistêmica, que também é real.  Pede então mais do que 

atender a um critério de pertinência, mas também de sucesso e correção, correspondência àquilo 

de que se trata.  A comprovação, sem dúvida, envolve alguma explicitação, por exemplo, 

acentuar no dado imediato o predicado anteriormente atribuído verbalmente, mas ela presume 

a obtenção deste dado como algo novo e colhido junto ao ente subsistente, algo de acrescido 

em relação ao que poderia ser meramente descompactado como implícito no acervo prévio da 

própria situação.  Obter uma evidência é sempre mais do que meramente expressar, explicitar 

ou proferir, pois envolve a comprovação de um enunciado que até então carecia de remissão 

imediata, o que envolve a presunção de uma situação de proferimento prévia onde esta remissão 

havia sido sustentada de modo indireto, como mero proferimento.  Tomar algo por evidente é 

explicitar algo de imediato em remissão a uma mediação simbólica prévia que presumia um 

substrato de predicações transcendente aos proferimentos concretos e ao acervo epistêmico 

prévio que seguia implícito nestes proferimentos.  Em termos mais prosaicos, constatar 

diretamente e numa situação singular o que até então era sustentado indiretamente e numa 

realidade geral. 

 A remissão epistêmica é, portanto, a remissão do enunciado uma vez verificada, a 

remissão que colhe um conteúdo real específico que supre uma deficiência epistêmica 

anteriormente assinalada com o proferimento do enunciado.  Nem toda remissão imediata é 

epistêmica, mesmo quando presume algum conteúdo epistêmico, se este conteúdo não estiver 
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articulado discursivamente na forma de um enunciado.  Por outro lado, toda remissão 

epistêmica é imediata, na medida em que precisa ter aquilo de que se trata diretamente acessível 

na situação hermenêutica, disponível à mão [zuhanden] para receber o procedimento de 

verificação, mas presume uma remissão prévia e mediada àquilo mesmo de que se trata pensado 

então como subsistente em si mesmo fora desta disponibilidade eventual [vorhanden], o que 

testemunha o déficit epistêmico que ela vem suprir e que, deste modo, lhe dá sentido.  Esta 

remissão prévia é realista, na medida em que reivindica que o enunciado é decididamente 

verdadeiro ou falso independente de ser verificado.  A evidência presume, portanto, que o 

enunciado que ela confirma era já verdadeiro mesmo antes dela confirmá-lo.  A remissão 

epistêmica que conseguimos afinal assegurar segue a formulação célebre do Teeteto: [i] 

remissão predicativa e categórica, [ii] verdadeira e [iii] verificada.  É promissor termos chegado 

a uma noção de conhecimento que é geralmente tida por funcional, mas isso não é por si só 

convincente enquanto não meditarmos sobre os jogos de linguagem em que usamos expressões 

com pretensões epistêmicas e mostrarmos que é justamente este tipo de remissão o que se 

presume no uso destas expressões.  Este esclarecimento será feito um pouco mais adiante e 

importará numa tentativa de se explicar por que Platão e Heidegger deveriam ter se contentado 

com esta formulação. 

 Podemos agora dar um esboço do que teria levado Heidegger a supor que até mesmo a 

confirmação de um enunciado seria uma evidência inarticulada e irredutível à uma composição 

predicativa.  Entrou aqui a presunção pertinente de que toda verificação precisa ser uma 

remissão imediata, ou em termos discursivos, precisa ser instanciada em alguma expressão 

ocasional.  Também foi relevante entender que a remissão apofântica do enunciado, mesmo na 

sua forma descritiva e identificadora, consistia em viabilizar este acesso imediato ao objeto 

numa situação de proferimento a fim de se proceder à verificação, o que também procede.  Mas 

para contornar a presunção realista da remissão predicativa e da remissão categórica, Heidegger 

precisava insistir que a verificação do enunciado não consistia no reconhecimento e apreensão 

de um dado transcendente à situação hermenêutica imediata, mas era tão somente a explicitação 

de um conteúdo epistêmico já implícito na remissão que ele chamava de “apofântica”.  Esta 

última, tomada como acesso epistêmico privilegiado na ideia de evidência fenomenológica, 

absorveria as outras duas funções remissivas do enunciado no conhecimento puramente 

intuitivo e supostamente livre de qualquer contingência, esta então contornada ao se evitar o 

compromisso com qualquer consideração a aspectos genéricos e transcendentes à ocasião.  

Vimos que esta insistência não se sustenta quando questionada.  O conteúdo epistêmico que a 
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remissão a cada vez traz de imediato não é informativo se não presume a remissão predicativa 

que vincula a situação hermenêutica a outra situação mediante um mesmo substrato de 

atributos, e ele só é publicamente informativo quando consiste na explicitação dos meios de 

identificação de um mesmo objeto em diferentes situações.  Mas é bastante claro que não é 

nisso em que consiste a verificação de uma sentença assertórica, e sim a apreensão no 

identificado da predicação discursivamente atribuída.  Como Heidegger mistura numa mesma 

pretensão de evidência fenomenológica a remissão ocasional, a descrição identificadora de um 

objeto e a predicação atribuída a este objeto numa asserção, pode fazer parecer que as duas 

últimas são um mero desdobramento da primeira, que agora se converteria num tipo de 

conhecimento que não dependeria da contingência factual nem da realidade subsistente 

presumidas na remissão categórica, se a situação de proferimento fosse abusivamente 

interpretada como uma evidência de si própria.   O arremate se dá então do modo seguinte: 

transitando de modo inconsequente entre os pontos de vista da situação de proferimento e da 

comunidade através de termos não determinados em suas fronteiras, tais como abertura, 

manifesto, mundanidade e clareira,  Heidegger mantinha o teor e o alcance da alegada evidência 

fenomenológica permanentemente indefinidos na sua alegada autoridade inefável e universal, 

de modo a que ela pudesse combinar tanto a incondicionalidade do dado imediato quanto a 

abrangência da remissão mediada numa mesma convicção que nunca se veria solicitada a uma 

justificação pública, uma vez que toda a justificação parecia já de início desnecessária e, 

fabulosamente, tida por dissimuladora do verdadeiro conhecimento que não se reduziria a 

verificações verbalizáveis.   

 Esta é só uma primeira aproximação do que se vai alegar mais de perto no texto e 

Heidegger não desistiria tão rápido.  Ainda precisaríamos enfrentar suas alegações adicionais, 

elaboradas a partir de Aristóteles e da fenomenologia de Husserl.  Mas é possível pelo menos 

perguntar porque ele se viu forçado a sustentar uma ideia tão pouco plausível.  A hipótese 

provisória não é difícil de ser arriscada:  Se o conhecimento fenomenológico nos termos que 

Heidegger pretendia fosse viável, ele serviria para emprestar algum tipo de autoridade 

epistêmica à decisividade [Entschlossenheit], à temporalidade e ao sentido de ser, sem 

entretanto pôr a perder a diferença ontológica, alguém poderia dizer que conhece, sabe ou tem 

certeza acerca destes temas sem no entanto se ver comprometido a admitir que qualquer um 

deles é um objeto real e subsistente em si mesmo para um verificação publicamente 

implementável.  Como tal pretensão não podia prosperar, Heidegger se viu sistematicamente 

incorrendo em postulações, ora dogmáticas, ora decisionistas, a respeito destas questões, o que 
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sem dúvida não foi isento de consequências quanto às suas lamentáveis preferências políticas.  

Seria então de se esperar que o fiasco da adesão ao nazismo o fizesse entender que esperar uma 

tal evidência não era aconselhável e muito menos necessário, se a temporalidade pudesse ser 

entendida em termos discursivos mais amplos e irredutíveis à forma lógica do enunciado 

sentencial, o que já estaria proficuamente sugerido na estrutura das três ecstases.  Mas o uso do 

cachimbo entorta a boca.  Heidegger infelizmente nunca desistiu de todo de uma fenomenologia 

que lhe inspirasse a expectativa de reeditar a epifania ontológica que julgava ter sido vivenciada 

na antiguidade grega156.    

4.1.5 Ser-no-mundo 

 Não há como tornar as considerações precedentes mais convincentes sem examinar o 

problema mais de perto nos textos de Heidegger e a partir de outras implicações.  O importante 

neste momento é somente obter uma leitura da analítica existencial que estabeleça 

minimamente uma demarcação clara da situação hermenêutica quanto ao seu âmbito imediato 

de remissão verificável por um lado e quanto ao seu horizonte de remissão categórica por outro, 

e que preserve a presunção realista ordinária de que o segundo não tem as mesmas credenciais 

epistêmicas que reconhecemos ao primeiro, mas tem credenciais ontológicas legítimas que não 

comportam elas próprias nenhum tipo de constatação e que seguem presumidas pela 

comunidade a que se vincula a situação.  Com isso podemos agora articular a estrutura 

comportamental ser-no-mundo de um modo que preserve compromissos filosóficos mínimos a 

que os conceitos semânticos da analítica existencial precisam atender para não trivializarem a 

correção proposicional.   

 Até a primeira ampliação terminológica relevante da analítica existencial no § 12 de Ser 

e Tempo, Heidegger vinha apenas explicitando os elementos estruturais da situação 

hermenêutica, sem ainda denominá-la enquanto tal e apenas a esboçando no próprio 

comportamento questionador do sentido de ser e do ente que sustenta este comportamento 

questionador, o ente que nós mesmos somos.  Dada a continência da diferença ontológica, que 

deixa a questão do ser em aberto, fica também ressalvada a tendência natural para se atribuir 

predicações a este ente que coloca o ser em questão, que é então considerado estritamente como 

                                                 
156 Como se pode depreender de algumas insinuações metodológicas em pronunciamentos já tardios, por exemplo:  
Heidegger, M., Tempo e Ser, p. 205 (GA 14, p. 6). 
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este ente que ora questiona o próprio ser. Apurou-se que este ente tem a aptidão para a cada vez 

pôr em questão o próprio ser e, deste modo, compreendê-lo como próprio.  Desta aptidão, que 

é discursiva pois é aptidão para formular uma questão, Heidegger explicita a existência como 

comportamento compreensivo das possibilidades de ser, que podem ser explicitadas numa 

questão, e o caráter de ser a cada vez meu como o comportamento que toma estas possibilidades 

como algo que lhe diz respeito, o que num questionamento pode ser explicitado mediante 

pronomes pessoais.   

 Mas Heidegger não chega a ser tão claro no início de Ser e Tempo como nós estamos 

tentando ser nesta tese desde o segundo capítulo.  Como ele só introduz nominalmente a 

situação hermenêutica num ponto avançado da analítica existencial (ST, 232) e não chega a 

esboçar sua estrutura como perspectiva de sentido antes de introduzir o descerramento como 

elemento do ser-no-mundo (ST, 150), fica difícil apreender a existência e o caráter de ser a cada 

vez meu na continuidade singular da possibilidade concreta como ela é desempenhada no 

questionamento que chamamos anteriormente de cogito hermenêutico.  Verbalmente, 

Heidegger se limitara até então a postular dogmaticamente que o ser-aí não é um ente 

subsistente e que atende ao pronome pessoal, sem esclarecer que estas duas reivindicações 

decorriam do próprio questionamento em curso tomado como um comportamento relevante 

pelos interlocutores.  A impressão resultante é que a existência e o caráter de ser a cada vez meu 

até este momento se aglomeravam de um modo um tanto arbitrário à subjetividade pessoal.  

Heidegger quer começar a resolver isso introduzindo a denominação complexa ser-no-mundo 

(ST, 52), que expressaria um todo articulado cuja unidade ficaria por se demonstrar na 

apreensão de sua totalidade numa evidência fenomenológica, que ele acreditava poder contar 

na afinação de humor da angústia (ST, 182). 

 Heidegger faz parecer que está acrescentando unidade e fundamentação ao introduzir o 

existencial complexo ser-no-mundo, mas na verdade está ampliando em desdobramentos e 

presunções a unidade com que intuitivamente já contava na situação hermenêutica não 

explicitada enquanto tal na formulação do ente que tem o próprio ser como questão.  O que esta 

estrutura desdobrada explicita são justamente os elementos diferidos da situação hermenêutica, 

os quais envolvem a filiação dos interlocutores a uma comunidade sustentada em torno de uma 

linguagem e formas de vida prévias. Agora, mais do que antes, a analítica pode contar menos 

com a expectativa de supostas evidências imediatas, pois em grande parte o que se vai 

considerar são as presunções da compreensão vaga e mediana de ser que os interlocutores não 

pretendem comprovar na situação mas apenas trazem “de casa” antes de nela se empenharem.  
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Já antecipamos grande parte destes elementos e agora podemos apenas aduzir uma breve 

sistematização que irá otimizar o prosseguimento da exposição e dar contexto para a introdução 

das duas categorias semânticas da analítica existencial, o descerramento e a descoberta.   

 Ser-no-mundo [In-der-Welt-sein] articula numa só estrutura três existenciais 

simultâneos até então compactados implicitamente na situação hermenêutica: “em-o-mundo” 

[in der Welt], o ente que a cada vez é no modo do ser-no-mundo [Das Seiende, das je in der 

Weise des In-der-Welt-seins ist], e o ser-em enquanto tal [Das In-Sein als solches]. 

4.1.5.1 Mundo 

 Mundo é o arcabouço ontológico comunitário que os falantes já presumem a cada vez 

que se empenham na situação hermenêutica.  Ao fazê-lo, os falantes presumem juntamente o 

ente subsistente como algo transcendente à situação, mas disponível no mundo para ser 

acessado numa situação eventual, o ente intramundano.  Assim se contempla a impressão 

ordinária de que o mundo é também a totalidade dos estados de coisas efetivos, ou mais 

exatamente, abrange a totalidade do ente intramundano, um sentido de mundo que podemos 

chamar de cosmológico.  Mas o mundo não é ele próprio um sumo abrangente estado de coisas, 

a suposta conjunção de todos os fatos, mas primordialmente um acervo prévio comum de 

competências, contingências e potencialidades que podem ser empregados numa situação 

hermenêutica, e é portanto uma competência fundamental para se contar com este acervo e 

contribuir com sua expansão ou eventual revisão.  Neste sentido, Heidegger fala em 

mundanidade, aptidão correlata à intencionalidade para sustentar em uma comunidade de 

falantes mundo e ente intramundano.  Diferente do ente subsistente, o mundo não subsistiria 

como um horizonte de familiaridade que se espera a cada vez poder contar sem que fosse 

reivindicado de alguma situação hermenêutica.   

 Enquanto horizonte de familiaridade, a mundanidade já é configurada a cada vez na 

linguagem em uso como algo que os falantes não escolheram pessoalmente e de que já foram 

previamente municiados, o modo genérico como “se faz”, o que envolve portanto um uso 

impessoal das referências e sinais.  O falante assume um acervo epistêmico que ele próprio não 

verificou, assim como rotinas e procedimentos de que ele mesmo não julgou a eficiência.  E o 

faz com certa razão, ao presumir um acesso nivelado ao ente subsistente que transcende cada 

situação como um mesmo parâmetro último de decisão deste acervo.  A existência do mundo 
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não precisa ser provada, mas a transcendência da situação de proferimento para um mundo 

compartilhado com uma comunidade de falantes é presumida e a cada vez reconfigurada em 

seus termos específicos no atrito com o ente subsistente, cuja experiência é o que se transmite 

em signos, hábitos, cautelas e métodos.  A experiência que a comunidade entrega deste atrito é 

o relato elaborado a partir da possibilidade de princípio do ente subsistente recusar-se à 

configuração de sentido proposta na situação, o que então reivindica o critério de correção como 

parâmetro de seletividade das remissões em relação a algo que transcende as situações.   

 Enquanto totalidade do ente intramundano, mundo é também um campo de remissão 

muito mais amplo do que aquele imediato da situação hermenêutica, e onde estaria disposto o 

ente subsistente que como tal já decidiu que remissões são corretas e quais não o são.  Mas este 

não é um campo de remissão inteiramente verificado, embora seja sempre verificável, ao menos 

em princípio.  Grande parte dele foi verificado em situações anteriores e retido na experiência 

compartilhada da comunidade, que municia cada nova situação com estas verificações de 

segunda mão através de enunciados.  Isto é regular porque, mesmo que frequentemente 

circulem enunciados falsos, eles podem ser a qualquer tempo postos a prova em se presumindo 

a realidade das coisas de que eles se tratam.  De qualquer modo, este âmbito mais amplo, e que 

não é atualizado por nenhum falante concreto mas apenas presumido em comunidade, não é 

nunca um âmbito imediato de remissão, e portanto, não provê por si mesmo nenhuma remissão 

epistêmica, mas apenas orienta a reconfiguração da situação hermenêutica que viabilize uma 

tal remissão.   

 Quando a mundanidade abre um mundo, ela não “abre” um campo de evidência 

imediata, como aquele que a circunspecção disponibiliza à situação hermenêutica, ela apenas 

sumariza e implementa as presunções medianas que os falantes trazem à situação, e que 

receberam da comunidade.  Há então duas presunções realistas aqui que qualquer doutrina da 

correção proposicional consequente precisa preservar:  [i] podemos nos remeter a coisas que 

estão no mundo e que não estão de imediato acessíveis na situação de proferimento e isto não 
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nos remeter a coisas que estão de imediato presentes na situação de proferimento mas isto não 

é uma evidência se esta remissão não puder ser sustentada fora da própria situação e em relação 

à coisa como ela subsiste em si mesma, o que na prática implica que a remissão possa ser em 

princípio sustentada em pelo menos outra situação.  A mundanidade, portanto, não precisa ter 

todo o seu acervo informativo atualizado na situação justamente pela presunção do mundo 

cosmológico e esta mesma presunção, por outro lado, é condição para que a remissão imediata 



����

�

tenha alguma credencial epistêmica de modo a ser tida por uma evidência ou um conhecimento.   

 Quando Heidegger arrola os sentidos de “mundo”, ele menciona o sentido cosmológico 

muito rapidamente e então passa a outros três, que especificam a mundanidade (ST, 64-65).  

Além da totalidade do ente intramundano (1), “mundo” pode designar o ser deste último (2), 

ou âmbito em que uma multiplicidade de entes pode ser dar, o que é um modo tortuoso de se 

referir ao campo de projeção modal destes entes, seu âmbito de possibilidade.  Este campo é 

naturalmente mais amplo do que o mundo cosmológico e já antecipa a capacidade de se remeter 

para além do atualizado.  Há ainda um sentido de “mundo” que corresponde ao horizonte de 

familiaridade mencionado acima (3), e que parece combinar a circunspecção imediata e o 

âmbito público de remissão diferida.  Por fim, a mundanidade (4) é a estrutura ontológica 

daquilo de que o horizonte era uma configuração pré-ontológica.  (2) e (4) são ontológicos, (1) 

e (3) são ônticos, mas (3) é uma casuística do ser-aí, é ôntico-existencial [existentiell], não é 

portanto, pelo menos não de imediato, um ente subsistente.  (2), (3) e (4) são desdobramentos 

da mundanidade, elementos estruturais da intencionalidade do ser-aí e da possibilidade 

concreta: contingência real, competência e a compreensão de ser que as articula reciprocamente 

(ST, 86). (1) é o correlato subsistente da mundanidade e sem ele (2) é absorvido pelos outros 

dois elementos intencionais como uma projeção a priori de entes possíveis (não por acaso, 

Heidegger exemplifica este sentido com seu uso em matemática).   

 Heidegger prefere chamar de mundo o sentido (3).  (4) é mais aptidão do que estrutura 

e já é bem denominado como mundanidade.  O sentido (2) é assinalado com a expressão 

“mundo” entre aspas, talvez para sugerir sua dependência em relação à mundanidade e ao 

mundo ôntico-existencial.  Curiosamente, Heidegger não reserva nenhum modo específico para 

se referir ao sentido (1) e ele praticamente desaparece das considerações seguintes (ST, 65).  

Isto não é por acaso e nem é isento de consequências.  É o mundo cosmológico que decide a 

correção dos enunciados ainda não verificados e lhes provê um âmbito de remissão que lhes dá 

significância e pertinência.  Heidegger quer contorná-lo porque a presunção realista aqui é o 

que previne que se tente justificar a correção proposicional em termos de mera evidência 

imediata.   No seu lugar, Heidegger prefere reter uma ideia ambígua de alteridade no termo ser-

junto (ST, 54-55), que é claramente equívoco para o que estou tentando aqui sublinhar, pois em 

se tratando de um âmbito de mundo, ele deveria dizer respeito aquilo que também não está 

“junto”, do que Heidegger, como noutras vezes, se esquiva em resolver alegando apenas que 

não tem em mente o sentido literal de contiguidade subsistente no espaço.  Fica claro, porém, 

que Heidegger reteve algo do sentido ordinário da palavra ao especificar o que está pensando 
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por este termo como curadoria do manual fundada na facticidade (ST, 56-57), que é o que então 

se desenvolve ao longo da elucidação da mundanidade (§§ 14-18), ou seja, existenciais 

elementares da situação hermenêutica e que constituem o horizonte de familiaridade.   

Heidegger conduz a elucidação da mundanidade contornando o correlato subsistente público e 

transcendente à situação hermenêutica que ela reivindica, reduzindo-o sub-repticiamente ao 

correlato manual imediato da situação hermenêutica, que somente de modo eventual e 

adveniente se anuncia como objeto por ocasião da obstrução da lida (ST, 73-75).  Mas isto não 

é fiel à atitude natural.  Não é porque estamos concentrados e em silêncio numa tarefa que 

suspendemos a presunção de realidade daquilo com que estamos lidando.  Heidegger vai 

resgatar esta presunção mais adiante (ST, 192), mas agora o ser-junto fica sob o estigma da 

impessoalidade (ST, 127), da impropriedade (ST, 129) e da decadência (ST, 176) como uma 

alegada distorção do descerramento a ser vencida na obtenção da verdade (ST, 222), o que então 

valeria não só para o descerramento da possibilidade mais própria do ser-aí, mas também, e aí 

com resultados desastrosos, para a descoberta do ente intramundano e para a própria correção 

proposicional.  Resumo da ópera, Heidegger acaba dando a entender que a verificação de 

enunciados envolve a revisão da presunção realista da impessoalidade, quando esta presunção 

é justamente o que dá a perspectiva de sentido de qualquer verificação. 

4.1.5.2 Si Mesmo 

 O ente que é no modo de ser-no-mundo é o que nós mesmos, que ora questionamos, 

somos a cada vez.  Ao encaminhar a questão por este ente segundo o pronome interrogativo 

“quem”, Heidegger nos disponibiliza discretamente a competência para atender e atribuir 

pronomes pessoais como um ponto de partida (ST, 114).  Como discute com uma tradição que 

exagera a proeminência e independência ontológica da subjetividade, Heidegger tem que 

recorrer à mundanidade, que ele acabou de expor as articulações modais e discursivas, para 

postular a intersubjetividade que cotidianamente temos por intuitiva (ST, 118).  Este caminho é 

viável porque, como visto, a mundanidade presume uma comunidade que sustenta uma abertura 

de mundo compartilhada por meio de uma linguagem e de um acervo compreensivo que os 

falantes não criaram arbitrariamente mas o adquiriram na socialização.  O percurso que adotei, 

no entanto, oferece um caminho mais curto ao adotarmos a situação hermenêutica como ponto 

de partida.  Enquanto ente capaz de tomar parte numa situação de proferimento manifesta 

enquanto tal, o ser-aí é correlato a uma comunidade que toma este proferimento por 
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significativo.  Mundo compartilhado [Mitwelt], ser-com [Mit-sein] e co-ser-aí [Mit-da-sein] já 

vem incluídos no pacote.     

 Heidegger encaminha a questão pelo “quem” da analítica existencial em termos de “si 

mesmo” [Selbst].  O termo dialoga com a tradição filosófica que pensa algum tipo de substrato 

invariante da subjetividade e portanto admite em alguma medida um sentido substantivado de 

ente subsistente.  Mas Heidegger contorna com desenvoltura a abordagem do “eu” em termos 

de uma efetividade constatável mediante reflexão e sugere compreender a expressão como 

indício formal.  Já vimos que por esta sutileza metodológica, Heidegger sugere modalizar o 

tema na possibilidade concreta.  Deste modo, ser “eu” se torna uma aptidão em que alguém 

pode inclusive falhar ou já ter de início falhado, na perda de si mesmo, o que inclusive não 

implicaria uma obstrução na competência para o uso ordinário e superficial deste pronome 

pessoal (ST, 114-116).  O que se entende aqui ser uma falha depende em grande parte de 

entendermos se a questão pelo “quem” se orienta ou não por critérios de correção proposicional. 

 Com o tema da impessoalidade, Heidegger quer sublinhar que a resposta à pergunta 

“quem?” já foi a cada vez em grande parte decidida pelo modo como a comunidade compartilha 

rotinas e procedimentos na mundanidade e nossos respectivos papéis nestas formas de vida.  

Isto se dá segundo duas tendências pré-ontológicas.  Primeiramente a impessoalidade orienta e 

dá critérios às nossas formas de vida segundo a perspectiva de um sujeito médio que 

supostamente acessa as coisas em si mesmas no âmbito público da comunidade, nivelando as 

possibilidades comportamentais para propor o que se entende normal e adequado, no proveito 

do compartilhamento público destas coisas (ST, 127), isentando em grande parte a 

responsabilidade dos sujeitos concretos na escolha e decisão destes procedimentos, o que 

naturalmente também traz a possibilidade do conformismo e da indolência157.  Correlata a esta 

tendência, o modo de ser na impessoalidade nos sugere tomarmos a nós mesmos segundo o 

mesmo modo de ser das coisas disponíveis do mundo (ST, 15, 289)158, ou seja, o modo de ser 

do ente subsistente efetivado em seus predicados e que corresponde a enunciados, o que é 

facilmente rastreável na gramática predicativa que usamos para nos reivindicar atributos, papéis 

sociais e títulos.   Sob o aspecto da situação hermenêutica, estas duas tendências ditam o modo 

prévio e cotidiano em que esta a cada vez já é pré-configurada, no que Heidegger chama de 

decadência [Verfallen] (ST, 175-176). 

 Heidegger distingue o si mesmo configurado impessoalmente do que seria um si mesmo 

                                                 
157 Dreyfus, H. L., Being-in-the-World, p. 154-158. 
158 Ibidem, p. 232-233. 
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próprio [eigens], segundo uma ideia um tanto vaga de que na maior parte das vezes o ser-aí não 

é ele mesmo, inclusive sem prejuízo da competência para o uso deste pronome (ST, 129), cujo 

abuso, aliás, só testemunha com mais força um si mesmo impróprio (ST, 322).  Vaga, porque 

Heidegger ainda não tem elementos para esclarecer o que seria um si mesmo próprio, e parece 

apenas retomar a configuração rudimentar desta polarização que introduziu a partir do caráter 

de ser a cada vez meu [Jemeinigkeit] como algo que é relevante e significativo para alguém em 

oposição ao mero fato indiferente do subsistente (ST, 41-42).  Este é o sentido em que 

Heidegger diz que no si mesmo impróprio o ser-aí se compreende “a partir do mundo”, quer 

dizer, a partir das estruturas impessoais que regulam o modo de ser do ente subsistente (ST, 

146).  No entanto, isto agora é insuficiente, já que o que está em questão é justamente a 

presunção cotidiana de que este alguém e o que lhe é próprio também são coisas efetivas e 

determinadas em predicados.   

 As presunções essencialistas e realistas com que impessoalmente compreendemos nosso 

próprio modo de ser não podem ser questionadas por si só quanto ao seu mérito, pois são parte 

do acervo da compreensão média de ser cuja consideração não é verificável mas hermenêutica, 

e que aliás é o mesmo acervo pré-ontológico de onde Heidegger elabora toda a argumentação 

inicial da analítica existencial.  Só teremos espaço para propor algum revisionismo neste 

assunto quando encontrarmos na tematização da afinação da angústia outro factum que parece 

esvaziar estas presunções e reduzir o ser-aí à condição estrita de possibilidade concreta singular 

e irredutível a qualquer estado de coisas determinado (ST, 187-189).  Em última análise, a 

angústia remete ao poder-ser da morte, a possibilidade concreta incontornável e indeterminada 

em sua realidade da impossibilidade incondicional, e que só vem a ser interpretada enquanto 

tal na decisividade [Entschlossenheit] (ST, 308).  Este é o modo de ser que, articulado segundo 

a perspectiva de sentido da temporalidade, é o que Heidegger pretende ser um si mesmo próprio 

(ST, 322-324).  “Próprio”, então, só tem um sentido claro em termos de decisividade e 

temporalidade. 

 Estes temas guardam suas próprias dificuldades, mas o melhor do que Heidegger 

pretende obter já pode ser esboçado no fio condutor que escolhemos de início na situação 

hermenêutica: 

A determinação existencial do ser-aí decisivo que é a cada vez possível abrange os momentos 
constitutivos do fenômeno até agora sobrevoado que chamamos de situação. (…) torna-se 
inteiramente claro que o chamado da consciência, quando chama pelo poder-ser, não propõe 
nenhum ideal vazio de existência, mas convoca à situação. (ST, 299-300) 
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 Colhido como o ente que tem o próprio ser como questão, o ser-aí é de início um ente 

que é capaz de tomar parte numa situação de proferimento.  Sugeri acima (4.1.3) que próprio 

ou impróprio diz ordinariamente respeito ao que é pertinente à situação, um questionamento de 

sentido que espera explicitar a perspectiva que os falantes sustentam na situação.  Esta, por seu 

lado é sempre uma situação de proferimento, ao menos como possibilidade (4.1.2).  Portanto, 

próprio ou impróprio também diz respeito ao que faz jus a vir à expressão, o que vem ao caso.  

É possível compreender como isto é equivalente ao que foi sugerido na interpretação do que é 

próprio como algo que diz respeito aos falantes que se empenham na situação (2.5.1).  Quem 

sustenta a situação hermenêutica adota uma interpretação a respeito do ser dos entes em 

questão, e portanto sustenta implicitamente a questão de ser e a questão do seu próprio ser como 

o ente que questiona (2.4.4).  O que é pertinente à situação guarda reciprocidade com as 

interpretações que os falantes sustentam a respeito de si mesmos.  Ao adotarem tais 

interpretações, sustentam igualmente, enquanto possibilidade concreta, a questão a respeito de 

quem são.  Ao seguir a interpretação impessoal do que é socialmente adequado se fazer, a 

perspectiva impessoal de sentido, o ser-aí de início e cotidianamente se desvia justamente desta 

questão, adotando simultaneamente a interpretação nivelada de si mesmo que se lhe 

disponibiliza, naturalizando aptidões normalizadas como se fossem propriedades reais suas.  

Primordialmente, aquilo de que o ser-aí se desvia é a obstrução radical em que esta questão nos 

coloca, uma vez impedida de prosseguir na coleta de predicados que serviriam de respostas 

determinantes e, deste modo, restringida ao contexto singular da situação, em cada caso, esta 

situação, uma vertigem que é verbalmente articulada no que chamei de cogito hermenêutico 

(2.5).  A angústia denuncia a contingência da presunção essencialista que os falantes sustentam 

a seu próprio respeito e nos confronta sem desvios com a questão existencial nos termos 

ocasionais, quer dizer, irredutivelmente singulares e não-categóricos, ou seja, modalizados 

como estrita possibilidade, em que ela é articulada na situação hermenêutica considerada 

enquanto tal.  O que a temporalidade provê aqui é um meio de articulação discursiva que, 

diferente dos enunciados, não se compara com as coisas nem assume presunções realistas de 

algo transcendente a qualquer situação de proferimento, mas se perfaz de modo consequente e 

não-trivial no estrito contexto singular da situação hermenêutica imediata, que se vê então 

intensificada em gravidade e abrangência na decisividade que remete e se vincula a outras 

situações concretas de proferimento idas e porvindouras, tomadas então como eventos ou 

acontecimentos dotados de significância qualificada não só para os falantes imediatos como 
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também para a comunidade.    

 Naturalmente isto é só um esboço e muitas implicações ainda problemáticas precisam 

ser apreciadas.  Suspender a presunção essencialista e realista da decadência na impessoalidade 

envolve alegar que, ao contrário das coisas, o ente que tem o modo de ser do ser-aí não subsiste 

para além da possibilidade da situação hermenêutica, lembrando que a solidão, o silêncio e a 

lida inconspícua, tudo isso é situação hermenêutica tácita.  Algum refinamento se faz necessário 

aqui no entanto.  Acontece que este “além” tem, como vimos, um âmbito hipotético 

intermediário presumido em comunidade, o “mercado” comum, o mundo como é sustentado 

em si mesmo como transcendendo cada situação hermenêutica específica pela presunção 

impessoal.  O ser-aí subsiste neste âmbito? Parece que num primeiro sentido sim, como um 

mero corpo.  Mas isto não é ser alguém.  Ser alguém não é ser um corpo, ainda que implique 

em ter um corpo. Noutro sentido mais interessante, ele subsistiria somente normalizado, 

atendendo predicados, papéis, empregos, normalizados e providos pela impessoalidade.  Este é 

o efeito tranquilizador da ilusão de ��'��$�������������
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não resistem ao confronto último com as coisas, não são propriamente reais já que o que é 

propriamente real é o contrassenso, ou seja, o subsistente contraposto à situação e ao sentido, 

enquanto estas normalizações são, em última análise, parâmetros de sentido e nada mais que 

isto.  Esta é a denúncia da angústia.  A ilusão existencial-realista tenta contornar a implicação 

mais grave da primeira opção de transcendência da situação:  alguém só é um mero corpo 

quando é um cadáver.  Como isto é insatisfatório em face do questionamento ôntico-existencial, 

resta então entender que a vida é o que retemos de realidade em si mesma, e agora uma realidade 

que transcenderia inclusive o âmbito comunitário e público da mundanidade, o horizonte de 

familiaridade, “mundo” no sentido (3) (ST, 65).  Haveria então um sentido aparentemente 

satisfatório e legítimo de transcendência do ente que nós mesmos somos em relação à qualquer 

situação discursiva, a saber, ser um ente vivo.  No nosso caso, ser um homo sapiens.  Este 

sentido é muito convidativo e tentador, porque parece nos autorizar a reivindicar os direitos da 

vida independentemente das capacidades intelectuais, quer dizer, da compreensão de 

possibilidades mediante o empenho na situação discursiva.  Somos então tentados a dizer que 

esta é a nossa verdadeira substância e que então, temos agora uma substância constatável, ao 

contrário da hipótese da analítica existencial.  Não é fácil afastar esta objeção porque tal tarefa 

envolve sugerir que, por exemplo, o menino lobo, antes de ser localizado e reconhecido por 

uma comunidade como um caso limite de homo sapiens não socializado, não é uma ocorrência 

de ser-aí.  Esta especulação costuma escandalizar alguns sentimentos humanistas bastante 
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relevantes e precisa portanto ser conduzida com cuidado, o que é impossível no momento.  Por 

outro lado, é já promissor mencionar que, colhido na situação hermenêutica, o ser-aí pode em 

princípio ser um modo de ser de um ente não-vivo, por exemplo, uma máquina que atendesse 

ao teste de Turing – e o teste de Turing não é outra coisa senão uma tentativa de se especificar 

os critérios para se dizer que algo é considerado como alguém por uma comunidade, ou seja, se 

há uma ocorrência de ser-aí.  Por outro lado, uma tal sugestão também nos desafiaria a 

reformular a nossa ideia do que entendemos ser uma vida. 

4.1.5.3 Ser-em 

 Aparentemente seria natural entender por “ser-em” algum tipo de articulação 

intermediária entre si mesmo e mundanidade e, deste modo, o nódulo central da estrutura ser-

no-mundo.  Mas Heidegger tem reservas em falar em algo como que “entre” ser-aí e mundo, 

pois estes termos reforçam a imagem tradicional da intencionalidade como uma relação em que 

um sujeito cartesiano figura em um dos seus polos como algo de subsistente e pensado à parte 

do mundo.  Além disso, compromete a unidade contínua que Heidegger espera assegurar à 

estrutura ser-no-mundo (ST, 132).  Já o sentido ordinário que a expressão sugere, em termos de 

contenção espacial, também é insatisfatório, pois decide muito rápido que o si mesmo se reduza 

ao ente intramundano, tornando a unidade do ser-no-mundo um fato contingente e não uma 

presunção ontológica (ST, 54).   

 Aqui torna-se especialmente conveniente termos tomado como ponto de partida a 

situação hermenêutica considerada como situação de proferimento manifesta enquanto tal.  Pois 

os dois recursos que Heidegger se utiliza para evitar estas ambiguidades são facilmente 

rastreáveis na abordagem aqui sugerida.  Ele propõe à expressão um sentido de familiaridade, 

hábito, moradia, um modo de ser em que alguém se vê voltado ao ente intramundano como algo 

que lhe diz respeito previamente (ST, 54-56).  Além disso, sublinha a aptidão para nos 

orientarmos segundo dêiticos locativos e a sustentação imediata de um âmbito de remissão 

locativa coordenada que é recíproca a esta aptidão (ST, 132).  Ser-aí não é só mais outra coisa 

localizada no espaço, mas alguém que sustenta e distribui o nexo de remissões em que as coisas 

são pensadas como dispostas espacialmente.  Estas ideias sugerem a imagem do estar aberto 

para as coisas do mundo como um facho de luz que se encontra aberto sobre as coisas que 

ilumina, retirando-as da escuridão.  Heidegger então insinua a possibilidade de que ao invés de 
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um si mesmo pensado como subsistindo dentro ou fora deste facho, o ser-aí seja pensado como 

a própria clareira (ST, 133).  Isto, no entanto, não precisa já resultar numa identificação do si 

mesmo com o ser-em.  Heidegger diz que o ser-aí é o seu descerramento [Erschlossenheit].  Isto 

pode ser lido como um encaminhamento da questão existencial.  Suspendendo por um momento 

as presunções essencialistas e realistas que a impessoalidade sustenta a respeito do si mesmo, 

o modo de ser deste ente, modo de ser este que ainda se encontra em questão, precisa ser então 

questionado segundo o modo como a cada vez está aberto para as coisas do mundo, quer dizer, 

segundo as instanciações pronominais possessivas que só podem ser sustentadas a partir da 

situação do próprio questionamento existencial.   

 Este ente é o que ora tem o próprio ser em questão.  Deste modo, ele é possibilidade 

para um comportamento questionador e possibilidade que já lhe importa em alguma medida.  

Este questionamento não é implementado num limbo metafísico, ele se dá sob o pano de fundo 

da presunção realista que os falantes já trazem “de casa”, um mundo compartilhado com uma 

comunidade de outros falantes, e no qual as coisas estão dispostas em remissões recíprocas para 

eventual emprego ou obstrução.  O questionamento também não é indiferente, através dele os 

falantes perseguem suas possibilidades ou comportamentos mais próprios, o próprio questionar 

é empreendido sob a expectativa de ser pertinente, relevante e consequente para quem 

questiona.  Ser-em, enquanto articulação nuclear do ser-no-mundo, é a própria situação 

hermenêutica ampliada e especificada em suas presunções pré-ontológicas acerca do mundo, 

do ente intramundano e de quem se empenha na situação. 

 Estas presunções são de duas ordens, mundo e si-mesmo, as quais orientam dois critérios 

respectivos para a seleção e a revisão da possibilidade concreta, e que já antecipamos acima:  

um critério de realidade que determina o que é correto, viável ou efetivo segundo o que se 
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de pertinência que reivindica o que é premente, relevante ou digno de menção ou implemento 

numa situação, segundo o modo como os falantes interpretam a si mesmos em seu empenho 

nesta situação.  Temos aí o contexto para traçar os dois parâmetros de verdade que estão em 

questão na analítica existencial, descoberta [Entdecktheit] do ente intramundano e 

descerramento [Erschlossenheit] do ser-aí. Consideremos a segunda, que dá condições de 

sentido à primeira.   

 Como mencionado acima, Heidegger quer suspender por um momento a interpretação 

impessoal do si mesmo, que de modo geral segue os termos realistas do ente intramundano e 

naturaliza papéis sociais, relações, tarefas e procedimentos.  Seu caminho é ater-se ao que pode 
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ser sublinhado a partir da situação de proferimento da questão existencial, agora ampliada em 

conteúdo com as presunções do ser-no-mundo que foram explicitadas.  Convém recapitular o 

que tínhamos antes deste acréscimo.  Enquanto questão, a pergunta pelo ente que nós mesmos 

somos tem uma perspectiva de sentido, uma posição prévia [Vorhabe] em que alguém se 

encontra situado numa totalidade referencial que já lhe importa numa medida, um ver prévio 

[Vorsicht] em que projeta as possibilidades específicas abertas na situação, e uma 

conceptibilidade prévia [Vorgriff] em que estas possibilidades são simbolicamente articuláveis 

e assim disponíveis para a comunidade.  No questionamento existencial enquanto tal, a posição 

prévia se especifica no caráter de ser a cada vez meu [Jemeinigkeit], a visão prévia na existência 

no sentido de comportar-se em termos de possibilidade concreta, e a conceptibilidade prévia na 

própria fórmula do ente que põe o próprio ser em questão (cogito hermenêutico), bem como em 

enunciados ressalvados em sua força assertórica e considerados em seu apelo para quem os põe 

em questão (indício formal).   

 Ampliada e adensada pela explicitação das presunções pré-ontológicas da mundanidade 

e do si mesmo, a perspectiva de sentido do questionamento existencial se enriquece e ganha 

encadeamento.  A posição prévia é assumida como disposição afetiva, ou seja, como facticidade 

da responsabilidade em já estar lançado num âmbito de remissões recíprocas previamente 

articuladas e numa correspondente afinação de humor em que estas remissões são significativas 

(ST, 135). O ver prévio é esclarecido como compreender, empenho em aptidões e possibilidades 

já reivindicadas em sua significância no projetar a si mesmo para o em-virtude-de que mobiliza 

as remissões da mundanidade na situação (ST, 144-146), e se apropriando do ente assim 

compreendido numa interpretação (ST, 149).  Ao sublinhar que as remissões da mundanidade 

são apropriadas como interpretação sob uma perspectiva específica de sentido a cada vez já 

configurada previamente à situação, Heidegger não está só sublinhando a circularidade 

sistemática e sempre inevitável em alguma medida por parte da situação hermenêutica, está 

também apontando que estas remissões comportam revisão na própria situação hermenêutica 

quando confrontadas com uma consideração imediata e livre de distorções e mal-entendidos a 

respeito daquilo de que se tratam (ST, 153), ou seja, quando consideradas na modalidade da 

possibilidade concreta. Por fim, a conceptibilidade prévia se fundamenta na fala, a aptidão em 

geral para a articulação simbólica do que se compreende, o que vincula a situação hermenêutica 

e as possibilidades nela propostas e perseguidas a uma comunidade concreta no 

compartilhamento da comunicação [Mitteilung] (ST, 162). 

 Mediante estas especificações, o que Heidegger vinha chamando de existência, e que 
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propus ser a situação hermenêutica explicita ou implícita, passa a ser considerado em termos 

de descerramento.  Esta é a constituição existencial do “aí” (ST, 134), ou seja, da situação 

hermenêutica, mas também é um modo de verdade (ST, 221).  Agora não só aquilo de que trata 

o questionamento, mas a situação hermenêutica enquanto tal passa a ser algo de que faz sentido 

se questionar a verdade.  Neste caso, Heidegger parece estar se referindo ao que mencionei 

acima como critério de pertinência da situação de proferimento, e sugerindo que este critério 

consiste numa consideração complexa de todas as presunções do ser-no-mundo bem como dos 

existenciais imediatos da situação: “O descerramento é constituído pela disposição afetiva, o 

compreender e a fala, e concerne, de modo igualmente originário, ao mundo, ao ser-em e ao si 

mesmo” (ST, 220).   Mas se esse critério é também constituição existencial, quer dizer, 

ontológica, do ente que nós mesmos somos, sua explicitação é um encaminhamento concreto 

para a questão existencial do cogito hermenêutico, ou seja, a situação hermenêutica é critério 

de verdade para si própria.  Isto é consistente com a obstrução da arrecadação de predicações 

que sirvam de resposta a este mesmo questionamento e com o procedimento hermenêutico que 

restava diante desta obstrução (2.4), mas não diz muito se não especificamos o que está sendo 

proposto de modo consequente:  se a questão existencial é acerca deste ente que questiona o 

próprio ser e na condição de ente que questiona, o que quer que se possa propor como resposta 

precisa ser articulado nos termos em que ele desempenha este comportamento, termos cujas 

condições foram desdobradas em presunções e implicações nos existenciais mencionados, a 

saber, disposição afetiva, compreender e fala.  Dizer que o critério de verdade da analítica 

existencial se articula como descerramento é propor que eventuais resultados só serão 

satisfatórios se atenderem a estrutura de um comportamento questionador considerado 

significativo sob as presunções do ser-no-mundo, se puderem ser reivindicados do mesmo 

modo em que reivindicamos uma questão como digna de ser formulada em face das nossas 

formas de vida.   

 Mesmo a resposta realista da impessoalidade tem esta estrutura do descerramento, 

configurando a situação hermenêutica como decadência.  Este é o modo cotidiano e prévio da 

situação hermenêutica, quer dizer, o modo como ela é desempenhada sem se explicitar enquanto 

questionamento existencial.  Sob a presunção do subsistente publicamente acessível, remissões 

podem ser sustentadas para além da situação de proferimento e enunciados podem circular no 

falatório sem serem constantemente verificados num acesso imediato (ST, 168).  O 

compreender se dispersa em curiosidade, entretendo a possibilidade do ente intramunado 

transcendente à situação e, consequentemente, sem empenho ôntico-existencial concreto (ST, 
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172).  A situação hermenêutica se configura então naquela perspectiva de sentido sustentada 

como se fosse um âmbito público de apresentação transcendente à cada situação (4.1.4.2).  Isto 

é regular na medida em que presume a realidade subsistente do ente intramundano à espera de 

um eventual procedimento de verificação dos enunciados que circulam, mas dá margem a 

eventuais distorções desta mesma perspectiva pública quando os falantes se dispensam de 

submeter o que afirmam a tais procedimentos.   Além disso, a atualização simultânea de todo o 

ente intramundano no “âmbito” público presumido pela comunidade promove a distorção mais 

poderosa do ponto de vista da pertinência e da possibilidade mais própria, que incide na posição 

prévia e na disposição afetiva.  A situação neste caso nivela todas as possibilidades na 

ambiguidade, uma mesma significância mediana e indolente, sob a qual o que pode ser proposto 

como relevante ou proeminente é sistematicamente banalizado, resumido ou obstruído pelas 

normalizações que a impessoalidade faz circular (ST, 173-174).  Heidegger não está só se 

queixando de um erro no que se considera a possibilidade mais própria para os falantes numa 

situação singular, mas aponta que a própria questão acerca desta possibilidade é de início e 

cotidianamente atropelada pela regulação da impessoalidade.  Com isto fica claro por que a 

interpretação predicativa do si mesmo que a impessoalidade recomenda já desfruta, de saída, 

de um apelo aparentemente universal, ela tem sua possibilidade radicada na gramática da 

própria situação hermenêutica, na medida em que esta última se faz articular em enunciados 

que presumem a subsistência daquilo de que se tratam.  O sentido em que o si mesmo pode ser 

impróprio se esclarece como um modo de ser em que o ser-aí, regido pela impessoalidade e 

pelas remissões instrumentais prévias que a mundanidade lhe prescreve, interpreta a si mesmo 

segundo o modo de ser do ente que ele mesmo não é, ou seja, o modo de ser do que é 

questionado e determinado em predicações genéricas e eventualmente indiferentes, e não aquele 

de quem questiona e assim se comporta perante algo que lhe importa na situação singular 

(possibilidade concreta).   

 O ser-em, portanto, é a situação hermenêutica ampliada em seu âmbito de consideração 

pelas presunções ônticas do ser-no-mundo, e nesta configuração ela reivindica critérios para se 

dizer o que é mais próprio para quem questiona, e consequentemente, o que vem ao caso na 

situação, o que está em questão.  A questão por tais critérios se articula na perspectiva de sentido 

detalhada na estrutura do descerramento, e põe em novos termos a questão tradicional acerca 

da intencionalidade.   

 Mas não só para o si mesmo é que o ser-em reivindica critérios.  Ao mobilizar a 

mundanidade, a situação hermenêutica assegura ao seu correlato intencional a credencial de um 
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patrimônio compartilhado em comunidade com outros falantes não empenhados no seu âmbito 

imediato.  A situação então se vincula explicitamente com um âmbito de consideração ao qual 

ela não atualiza o acesso epistêmico, mas considera determinado em sua realidade, o que 

confere decidibilidade aos enunciados nela proferidos, mesmo que não verificados.  Os critérios 

aqui reivindicados são metafísicos e não epistêmicos, eles seguem a estrutura do enunciado 

predicativo e categórico e suas respectivas presunções essencialistas e realistas, a despeito das 

condições cognitivas em que os falantes se encontram.   Este aspecto é o bastante para nos 

deixar considerar o quão é problemático que Heidegger tenha chamado todo este espectro de 

questões semânticas de descoberta, um termo com implicações epistêmicas inequívocas.  Isso 

tende a passar desapercebido porque estas implicações geralmente são tomadas em sentido 

figurado como dizendo respeito àquela perspectiva de sentido que a comunidade sustentaria se 

atualizasse o acesso público hipotético em que as coisas pudessem ser vistas como são 

independentemente de qualquer ponto de vista.  Neste sentido, a verdade real é pensada como 

se fosse o resultado de uma experiência diferida e difusa empreendida e compartilhada por toda 

a comunidade.  E isto seria inofensivo pois isto não é na verdade um âmbito de evidência mas 

uma presunção metafísica.   Por razões já mencionadas, não é neste sentido que Heidegger vai 

explorar as conotações epistêmicas do termo que escolheu para denominar a questão semântica 

da realidade.  Como Heidegger resiste a reconhecer a autoridade da presunção realista da 

impessoalidade, tende a tentar resolver a questão da verdade real no âmbito imediato de 

evidência da situação hermenêutica, como se a presunção metafísica que ela exige pudesse ser 

suprida e dispensada por algum tipo de dado epistêmico não-proposicional.  Já mencionei que 

ele esperava encontrar este tipo de cognição qualificada na sua abordagem insustentável de 

evidência fenomenológica.  Diante disto, resta reter as condições ontológicas que temos por 

naturais a respeito da descoberta no único modo em que podem ser sustentadas a partir tão 

somente da situação hermenêutica, ou seja, como possibilidade concreta, e não como se fossem 

a efetividade epistêmica que elas próprias fundamentam.    

 Mundo e si-mesmo não são constatados a partir da situação hermenêutica junto aos 

objetos e estados de coisas ordinários de que ela se trata cotidianamente, são projetados desta 

situação como configurações de sentido a partir das quais possibilidades podem ser 

consideradas como mais ou menos significativas numa apreciação mais abrangente.  A 

mundanidade municia a situação hermenêutica de uma ideia cosmológica de mundo que torna 

compreensível a possibilidade epistêmica da apresentação do ente em si mesmo, a constatação 

do ente subsistente mediante uma presunção categorial radicada na articulação proposicional 
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da fala.  Já o si mesmo fornece à situação uma posição correspondente a alguém que nela se 

empenha e que pode receber a questão por uma possibilidade existencial mais própria sob a 

presunção da remissão ocasional da facticidade.  Como esta remissão é de alguém a si mesmo 

enquanto se expressa, a questão existencial é também a questão do sentido da própria situação 

hermenêutica enquanto situação de proferimento, ou seja, a questão acerca do que propriamente 

está em questão. 

 Descoberta não define por si só a verdade proposicional estrita, mas abrange todo o 

espectro comportamental que mobiliza as condições ontológicas em que este modo de verdade 

pode se dar, portanto, lida curadora, remissões instrumentais, presunções realistas e 

procedimentos de verificação.   Estes comportamentos só são significativos se sustentados 

numa situação, e por isso, ainda que onticamente independentes quanto ao seu conteúdo, são 

ontologicamente condicionados ao descerramento.  Este, por seu lado, não é igualmente um 

ideal ôntico-existencial específico, mas a estrutura comportamental em que um tal ideal pode 

ao menos ser posto em questão, e esta é nada mais que a aptidão para a situação hermenêutica 

explicitada enquanto tal, a aptidão para pôr o próprio ser em questão, o que é correlato à situação 

de proferimento em geral e à intencionalidade.   

 Os compromissos epistêmicos que nos importam agora delimitar concernem à 

descoberta e ao modo como ela é condicionada ao descerramento.  O mundo não é exibido na 

situação hermenêutica, mas presumido como possibilidade de uma exibição do ente 

intramundano.  Por si só, o descerramento não arrecada informação cognitiva, mas somente no 

âmbito imediato de evidência da situação de proferimento.  No entanto, o descerramento 

projeta, sob a presunção impessoal e realista do ente subsistente, um âmbito de descoberta 

compartilhado em comunidade enquanto possibilidade de verificações, possibilidade de que o 

âmbito de evidência da situação seja reconfigurado para contornar ausência, obstrução, 

distanciamento etc. 

 Sobre o si mesmo, por outro lado, outro limite cognitivo pode ser sugerido.  Se o 

descerramento enquanto tal comporta algum tipo de decidibilidade epistêmica do si mesmo, e 

a evidência fenomenológica que Heidegger pretende não for mesmo viável, então este segue a 

gramática do enunciado, e então confirma a interpretação essencialista e categórica da 

impessoalidade que se especifica em diversos tipos de resposta que a tradição consolidou para 

a questão existencial, por exemplo, “ser humano”, “animal racional”, etc.  Se quisermos 

contornar esta interpretação e sua gramática categorial, precisaremos igualmente renunciar a 

qualquer pretensão epistêmico-existencial e, consequentemente, epistêmico-ontológica.   
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4.2  Balanço parcial do problema 

 Este longo percurso empreendido em 4.1 visava estabelecer compromissos 

epistemológicos mínimos para se preservar os requisitos normativos da verdade proposicional.  

Convém sumarizá-los.  Mundo e situação de proferimento precisam estar claramente 

distinguidos e esclarecidos em suas respectivas pretensões.  Descerramento é a noção que 

articula e sustenta os dois âmbitos de modo consequente e simultâneo.  Neste sentido, tanto 

mundo quanto situação hermenêutica são “descerramento”, mas neste caso, esta expressão 

precisa se especificar em dois âmbitos de descoberta irredutíveis e complementares.   

 [1] Situação:  âmbito de remissão imediata e ocasional, o que inclui a remissão 

epistêmica, ou se*�����
	����
��

 [2] Mundo: âmbito de remissão categórica, que é generalista e não-verificada mas 

verificável, ou seja, com caráter epistêmico não-efetivado, modalizado em possibilidade de uma 

��
	���������������
�����=���
��������

 Evidências só podem ser sustentadas enquanto tais na situação.  Verdade, enquanto algo 

que se pode atribuir a enunciados considerados em sua significação objetiva, é presumida como 

decidida no mundo, mesmo que ainda não confirmada numa situação.  Deste modo a verdade 

proposicional não se trivializa porque se preserva sua presunção realista e generalista na 

estrutura do “como” apofântico da predicação categórica e nada que não atenda esta presunção 

pode ser admitido como evidência ou verificação.  Um enunciado é verdadeiro se e somente se 

ele remete ao ente como ele é em si mesmo, quer dizer, segundo aspectos gerais constatáveis 

mediante uma configuração ideal de sentido que a comunidade reconhece como objetiva e 

universal na suposição do ente subsistente transcendente a qualquer situação específica, o que 

por conseguinte sustenta a possibilidade de uma verificação numa situação eventual que atenda 

tal configuração.     

 Com muita boa vontade, o que Heidegger pretende alegar em geral a respeito da verdade 

pode ser lido assim, preservando-se estes compromissos.  Fica em aberto se o que a comunidade 

considera tais condições ideais de sentido é algo de historicamente contingente, ou mesmo se é 

algo que pudesse ser razoavelmente exigido a respeito da própria situação enquanto 

possibilidade concreta que se reivindica segundo alguma ideia de pertinência ou relevância, e a 

respeito de um ente peculiar cujo modo de ser parece imanente à esta situação na medida em 

que consiste na própria aptidão para sustentá-la discursivamente.  Neste cenário já teríamos 
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espaço para propor um outro horizonte de sentido para o questionamento deste ente, e que fosse 

irredutível à forma do enunciado categorial.  Uma iniciativa deste teor será esboçada no capítulo 

5.   

 No que se segue de imediato, vou tentar explicar por que se faz necessária muita boa 

vontade.  É, particularmente difícil estabelecer com clareza se o modo como Heidegger usa 

expressões como “luz”, “ver”, “mostrar” e afins tem um sentido literal relativo à situação de 

proferimento ou um sentido figurativo relativo ao âmbito de mundo compartilhado em 

comunidade.  Qualquer intérprete que tentar fazê-lo precisará decidir casuisticamente, pois 

Heidegger transita entre ambos conforme a linguagem natural comporta esta ambiguidade, 

geralmente sob a presunção hipotética e reguladora da perspectiva impessoal dos enunciados 

categóricos.  E isto não causaria maiores danos se não entrasse em cena a supressão desta 

presunção realista e a ideia de que a situação hermenêutica, tomada como evidência de si 

própria, é a evidência fundamental.  Porque se a verdade dos enunciados categoriais, de modo 

inverso ao que seria razoável, é pensada como fundamentada na evidência imediata, e se toda 

remissão é tida por evidência só por ser imediata, qualquer remissão, na medida em que é 

assumida expressamente na situação, e mesmo se for categoricamente falsa, se torna mais 

verdadeira do que uma remissão categórica mediada correta mas não verificada. 

 Um exemplo paradigmático e que não foi ainda comentado pode dar uma ideia do 

problema.   Heidegger caracteriza o compreender como um “ver” (ST, 146-147).  Como de 

hábito, recusa o sentido literal da expressão e alega ter em mente tão somente um acesso ao 

ente em que este se deixa encontrar descoberto em si mesmo.  Ora, a descoberta admite a 

remissão categórica mediada, o enunciado não-verificado, pois abrange o descerramento de 

mundo.  Em que sentido alguém que só especula que numa ilha vista no horizonte existem 

jacarés está “vendo” o estado de coisas de que nesta ilha existem jacarés?  A conclusão natural 

é dizer que Heidegger acompanha uma certa distensão da linguagem ordinária e usa o termo 

num sentido figurado.  E tendemos a isso quando ele observa que está apenas escolhendo um 

termo adotado pela tradição para manter-se em diálogo com esta.  Mas qual interesse ainda 

restaria na analogia se todo o caráter epistêmico do termo ficasse esvaziado?  Nenhum, na 

verdade, e se atentarmos, Heidegger esclareceu que por “ver” não está entendendo qualquer 

descoberta mas a descoberta do ente “em si mesmo”.  E deixa claro que não está abrindo mão 

deste caráter epistêmico, quando menciona que pretende substituir as noções fenomenológicas 

de intuição pura e intuição de essência pela noção de compreender tomada como fundamento 

de qualquer visão (agora não tão claro se num sentido literal ou não).  Claramente, Heidegger 
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quer reter o correlato intencional como algo em si mesmo, contornado as mediações mentais 

neokantianas, mas pretende que este correlato é sempre considerado num modo 

misteriosamente análogo ao do acesso imediato da situação de proferimento.  Já conhecemos 

este análogo, é a evidência fenomenológica do § 7, e devemos então desconfiar se Heidegger 

está mesmo só usando uma metáfora ou tirando conclusões metodológicas bastante fortes, a 

saber, que a compreensão de possibilidades, enquanto dado imanente à situação de 

proferimento, é a evidência que fundamenta todas as outras ordinárias e derivadas, inclusive a 

verificação dos enunciados. 

 Ao longo de todo o seu pensamento Heidegger incorre sistematicamente na confusão 

entre estes dois âmbitos de descoberta no proveito da redução apressada de ambos ao 

descerramento sob uma mesma ideia problemática de evidência inspirada na evidência 

fenomenológica discutida em 4.1.4.1.  Isto pode ser rastreado em alguns problemas que 

surgiram até aqui neste trabalho:  a sugestão de que a verdade de resultados científicos 

dependeria em alguma medida da sua respectiva fundamentação filosófica ou da autenticidade 

existencial (2.4.���� �� ������� ����	8
��� �'����� �m que se atribui a qualquer remissão, 

enunciado ou sinal um “mostrar”, “demonstrar” e “indicar” (3.3.1.!������������������ �������

exortativos pretendidos para o indício formal, que presumiam algum tipo de epifania existencial 

que, a despeito da sua plausibilidade em si, enredava a analítica existencial no paradoxo da 

tematização (3.2, 3.3.2.1 e 3.3.3).  A própria objeção de Tugendhat é a repercussão mais 

alarmante deste problema, pois sugere que Heidegger não consegue explicar o que torna um 

enunciado verdadeiro no sentido tradicional.  Na medida em que tanto enunciados corretos 

quanto incorretos são em alguma medida descoberta, Heidegger não poderia esperar ter sucesso 

em definir o enunciado verdadeiro somente nestes termos, como arrisca fazê-lo (ST, 218), e o 

único motivo para ver-se obrigado a isto é a necessidade de tentar explicá-lo nos termos não-

realistas da evidência fenomenológica, que serviria então de gênero epistêmico comum tanto 

para a descoberta científica das coisas quanto para o ideal ôntico-existencial.  Mas com isso, 

Heidegger nos tirou tudo que temos por natural a respeito da verdade proposicional e científica, 

e ofereceu em troca não muito mais do que frases de efeito paradoxais, como a sugestão 

implausível de que as Leis de Newton não eram decididamente verdadeiras antes de terem sido 

formuladas (ST, 227).    

 Os expedientes infrutíferos que Heidegger lançou mão para compensar esta dificuldade 

combinaram com sua característica retórica exotérica.  Sustentando uma orientação exagerada 

para a percepção identificadora do objeto, tentou resolver o problema da falsidade no nível da 
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percepção sob as ideias de erro, aparência ou simulacro.  Enfatizando estes temas, Heidegger 

dá a impressão de que não lavou as mãos para os critérios normativos da verdade proposicional 

ao mesmo tempo em que pôde dar a entender que este problema não precisa ser encarado como 

desacordo predicativo.  Pois a aparência não é uma dissonância entre o que é dito e o que é 

mostrado, mas o ente mesmo se mostra em si mesmo como o que ele mesmo não é (ST, 29), 

como se o ente percebido, afinal, fosse o culpado pelo erro de quem percebe.   Com base nessa 

ideia, Heidegger é recorrente em tentar sugerir que primordialmente verdadeiro é o objeto no 

seu modo de se mostrar em si mesmo e não as proposições que o descrevem corretamente, e 

que este modo de ser verdadeiro não é ele mesmo predicativo, mas imediato e sempre certo 

quando ocorre.  Ora, o próprio aparato em que se conclui que algo se mostra em si mesmo e 

não no modo da aparência é proposicional e predicativo e este é o motivo por que sua 

argumentação neste tema parece girar em círculos, Heidegger nos promete uma suposta 

cognição imediata, singular e inefável, mas não pode propor um tal dado sem os meios 

discursivos predicativos que pretende superar.   

 É onde entra o maior problema, em se considerando as pretensões da analítica 

existencial e da ontologia fundamental traçada a partir da diferença ontológica.  Mesmo em se 

tratando de um dado epistêmico imanente e inarticulado que não transcenderia a situação de 

proferimento com presunções realistas, a evidência fenomenológica serviria também de 

confirmação dos enunciados que tratam daquilo que ela mostra de modo supostamente mais 

originário e autêntico, e como Heidegger pretende que isto vale mesmo para os enunciados 

ordinários sobre o ente subsistente, então não teríamos mais razão para dizer que os enunciados 

da analítica existencial não estariam verificados “à moda antiga” na suposta evidência da 

situação hermenêutica, configurando assim uma versão epistêmica do paradoxo da tematização.   

 Naturalmente, estes resultados são involuntários e implicados por premissas que ao 

menos na discussão mais superficial de Ser e Tempo ficaram fora de foco.  Faz-se necessário 

examinar mais de perto nos textos que presunções pré-filosóficas e que teses propriamente ditas 

concorreram para este quadro.  Antes, porém, tentarei mostrar que a ambiguidade aqui discutida 

já percorre a linguagem ordinária sem consequências muito graves, e tentarei explicar o porquê.  

Esta incursão na compreensão pré-filosófica deverá sugerir que é melhor explicar conhecimento 

em termos de proposição, e não o inverso, e de modo geral reforçar a impressão já mencionada 

de que não há conhecimento que não seja proposicional.   

  



����

�

4.3 A ambiguidade epistêmica na linguagem natural 

4.3.1 “Mostrar” e afins 

 É conveniente reconhecer que o que Heidegger está levando a extremos é uma flutuação 

na linguagem natural com relação a expressões de teor epistêmico que, eventualmente, 

adquirem um sentido mais fraco de mera remissão categórica.  Expressões como “ver” e 

“mostrar”, e seus respectivos correlatos, quando consideradas literalmente, tem um teor mais 

conclusivo e decidível em que alguém respectivamente constata ou prova para outrem um 

estado de coisas.  Muito frequentemente no entanto são usadas quando alguém tão somente 

entendeu ou explicou para outrem uma asserção, muito embora nestes casos nada esteja 

decidido sobre a correção do que foi afirmado.  A ambiguidade é tão pregnante que é 

particularmente difícil conduzir qualquer tipo de análise sem fazer uso de expressões que 

funcionam nesta acepção alegórica: “visualizar”, “especular”, “indicar”, “iluminar”, 

“esclarecer” etc.  Algumas situações concretas nos sugerem que isto se deve a mais do que uma 

maneira casual de dizer.  Eventualmente a mera declaração adquire para uma comunidade 

credencial probatória, quando o testemunho de alguém é reconhecido como meio de prova.  De 

modo correlato, varia a força provatória que eventualmente se reconhece a figuras.  O sentido 

em que uma imagem “mostra” um estado de coisas pode ser o da mera representação ou pode 

ser mais forte, quando uma comunidade entende que, mediante certas qualificações, uma 

imagem tem poder conclusivo.     

 Estas oscilações ficaram um tanto que sacramentadas na tradição filosófica sob a ideia 

de representação e suas implicações pictóricas.  Quem diz ou meramente supõe algo acerca de 

algo se comporta, em algum sentido nada fácil de se precisar, como se este algo estivesse 

presente, sustenta como que uma presença, uma quase presença.  A mera suposição é exercício 

de uma faculdade “imaginativa”, e no teatro da mente, pode ser proposta como a constatação 

de correlatos intuitivos daquilo que se dá na realidade, uma quase constatação.   

 O que foi obtido em 4.1.4.2 nos ajuda a entender por que isto acontece.  É aquele ponto 

de vista hipotético que a comunidade sustenta como público e que regula as configurações de 

sentido tidas por objetivas que recomenda aqui a ideia de que quem se remete às coisas como 

são em si mesmas remete o interlocutor a um modo de apresentação universal acessível a um 

observador ideal, abstrato e onipresente.  Como este modo de apresentação é suposto como 
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anterior e independente das verificações concretas, é tentadora a impressão de que ele já vigora 

em qualquer asserção verdadeira, mesmo aquelas ainda não comprovadas, e de que quem 

somente afirma algo de verdadeiro já está de certo modo mostrando como o mundo é.  Por outro 

lado, como este modo de acesso de fato não se dá, pois ninguém é um observador ideal, o que 

a comunidade de fato consegue é selecionar um espectro determinado de modos de 

apresentação e que ela reconhece como objetivos segundo um longo e difuso processo de 

tentativa e erro na lida curadora.  O que uma comunidade presume ser uma representação 

realista varia histórica e culturalmente159, mas a expectativa de que uma tal representação seja 

medianamente possível é correlata à competência numa linguagem articulada em sentenças 

categóricas.  O modelo destas configurações categóricas de sentido é tributário das verificações 

ocasionais, instanciadas por expressões dêiticas, simplesmente porque estas são o único modo 

de verificação disponível, e tendemos então a imaginar que todas as remissões que são 

verdadeiras o são de algum modo iconicamente similar, mesmo remissões categóricas apenas 

corretas mas não verificadas.  Em suma, parece ser uma tendência natural que a remissão 

imediata seja tomada como modelo figurativo da remissão em geral, tendemos a ver o mundo 

como um modelo ampliado da situação de proferimento, como se ele fosse sustentado por um 

sujeito ideal provido pela impessoalidade.   

 A linguagem natural compensa esta imprecisão com algum tipo de qualificativo sobre a 

expressão de teor epistêmico que a atenua ou a qualifica.  Ou se especifica que o mostrar em 

questão é meramente preparatório ou possibilitador de outro mostrar qualificado, ou se assegura 

que ele é autêntico e confiável em relação a outro mostrar tido por inverídico.   

 No primeiro caso, a ideia de se atribuir uma pretensão de verdade a qualquer enunciado 

colabora aqui para dizermos figurativamente que quem profere um enunciado pretende ou tem 

em vista mostrar o estado de coisas em questão, ou seja, tende a uma verificação.  É fácil então 

presumir uma elipse neste uso lato de “mostrar”.  O que se pretende, propriamente falando, é 

remeter-se ao estado de coisas em si mesmo, mas diz-se como se o falante pretendesse proceder 

à uma verificação.  Mas isto é regular porque na asserção o falante assume a responsabilidade 

por uma tal verificação, de que ela é ao menos possível, e neste caso, a possibilidade epistêmica 

repousa sobre uma atualidade real. 

 No segundo caso, se especifica um mostrar verídico ou com respaldo factual, que mostra 

as coisas como são de fato, como são em si mesmas.  Este qualificativo é o que está presente 

                                                 
159 Goodman, N., Linguagens da Arte, p. 66-67. 
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nas definições de verdade inspiradas em Aristóteles, e Heidegger acompanha isto, pelo menos 

na aparência inicial, pois tende a querer eliminar este qualificativo, como Tugendhat alega com 

razão160.   

 Ambos os modos são funcionais se as pessoas se entendem, o que por seu lado depende 

justamente da presunção realista que Heidegger tende a contornar.  No seu tratamento, o 

qualificativo “em si mesmo” acaba identificado com a remissão em geral, mas de um modo 

ambíguo que ora parece a remissão verificada, porque toda remissão para Heidegger é por si só 

também evidência, ora parece a mera menção, que não dependeria da realidade das coisas.  É 

fácil ver isto.  Heidegger diz que o enunciado em geral, ou seja, qualquer enunciado, demonstra, 

mostra aquilo de que se trata (ST, 154).  O leitor caridoso supõe que ele fala em sentido figurado, 

que este mostrar não é literal, mas somente preparatório do mostrar efetivo.  Quando então 

Heidegger especifica que o enunciado verdadeiro é o que mostra o ente “como ele é em si 

mesmo” (ST, 218), este parece ser o qualificativo que esperávamos.  Porém, se voltarmos à 

passagem anteriormente citada, e a outras em que Heidegger fala de logos apofântico, de 

discurso categórico, esta expressão é justamente a que define o enunciado enquanto tal, e não 

somente os verdadeiros (ST, 33-34)161.  Por um momento parece como se Heidegger tivesse 

então resolvido combinar o qualificativo “como é em si mesmo” com a elipse da pretensão de 

verdade, para dizer então que todo enunciado tende à mostração do ente em si mesmo, ou é um 

comprometimento com a possibilidade de mostrar o ente em si mesmo.  Mas o que acontece é 

um pouco mais complicado, e isto fica claro quando se percebe que Heidegger espera ampliar 

este mostrar em si mesmo para o descerramento do próprio ser-aí, que não admitiria então 

qualquer presunção realista, o que em termos de situação hermenêutica pode ser entendido 

como a ideia de que a situação de proferimento enquanto tal não segue critérios de 

correspondência a uma coisa real mas de pertinência daquilo a que se reivindica expressão.  O 

que Heidegger pretende é esvaziar a pretensão realista deste qualificativo “em si mesmo”, e 

consequentemente, eliminar qualquer teor predicativo e reduzi-lo ao dado imanente da remissão 

imediata, um dado isento da estrutura sujeita a erro do “como” e que tão somente ocorre ou não 

ocorre no campo imediato de circunvisão da situação, e que é pensado sob sua noção de 

fenômeno (ST, 28-29 e 33-34).  Mas agora, como tentei mostrar em 4.1.4.1, este “algo em si 

mesmo”, considerado em tal continência, é apenas o objeto de uma remissão ocasional, um 

“isto”, e não se presta nem a uma identificação, quanto mais à verificação de uma sentença.  

                                                 
160 Tugendhat, E., Heidegger's Concept of Truth, p. 87-88. 
161 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 304 (GA 24, p. 297-298). 
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Sem a presunção realista não há nada mais a sustentar a possibilidade de uma exibição. 

4.3.2 “Conhecer” e “Saber” 

 Outra oscilação da linguagem natural exerceu muita força no modo como Heidegger e, 

de modo geral, o pensamento continental, vê a questão do conhecimento e temas afins.    Há 

uma ideia mais ou menos vaga de que o conhecimento é uma relação que alguém trava com 

algo, mas não é tão claro se isto é um objeto ou coisa considerada em isolado ou um estado de 

coisas, um fato. Estas duas alternativas oscilam numa ambiguidade no alemão que é replicada 

noutros idiomas, e de modo idêntico no português.  Em alemão temos kennen, que tem o sentido 

de conhecer, ter familiaridade ou ser capaz de lidar com algo ou alguém, e wissen, que tem o 

sentido de saber que algo é o caso.  Enquanto o primeiro parece ser uma relação com algum 

objeto, o segundo é inequivocamente proposicional.  Combinando usos que oscilam entre o 

sentido de ambos temos erkennen, conhecer, distinguir alguma coisa, mas também reconhecer 

um fato, e que por sua vez rende Erkenntnis, conhecimento, que designa disciplinas em geral e 

figura na denominação do problema filosófico, Erkenntnistheorie, o qual já se pode intuir mal 

encaminhado enquanto não se decidir se se trata de um questionamento sobre nossa aptidão 

para compreender as coisas ordinárias (objetos) ou sobre nossa aptidão para saber estados de 

coisas (fatos).  Na abordagem de Heidegger, é fácil ver que o sentido supostamente não-

proposicional de kennen, muito próximo do compreender em curso na lida inconspícua, inspira 

a ideia de evidência fenomenológica imediata, inarticulada e incomposta.  A ideia de uma 

relação cognitiva cujo correlato é um objeto tem a aparência de um conhecimento isento de 

erro, pois tal correlato não estaria sujeito à ambivalência proposicional entre verdadeiro e falso, 

e é tentador dizer que este modo de evidência é o que fundamenta a evidência proposicional e 

derivada. E mais, assim como há um sentido de “conhecer” que não é proposicional, nem 

portanto sujeito a erro, é fácil pensar um “conhecimento” no sentido de uma disciplina teórica 

que também não o seria, e durante muito tempo Heidegger pensou sua fenomenologia como 

uma ciência deste teor.   

 Entender o conhecimento como algum tipo de relação imediata e não-proposicional com 

um objeto geralmente acompanha a expectativa de se chegar a um meio de evidência que não 

se sujeita à contingência real, um dado cognitivo certo e indubitável segundo critérios 

inteiramente imanentes e que não dependeriam de nenhuma postulação transcendente ou 
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realista, tais como, por exemplo, “clareza e distinção” ou, no caso de Heidegger, o que tão 

somente “se mostra em si mesmo”.  Na medida em que todo teor predicativo e realista foi 

esvaziado da representação, ela se torna aquele simples dado presente de cuja efetividade não 

faz sentido julgar com base em critérios externos e, por isto mesmo, incertos.  Mas com isso 

desaparece igualmente todo teor categórico e já não é tão simples dizer que ainda temos critérios 

epistêmicos consequentes.   

 Três aptidões diferentes estão sendo reunidas de modo muito problemático nesta ideia 

de conhecer como uma relação direta e não-proposicional com um objeto: [i] a remissão 

estritamente ocasional e imediata, articulada em expres�=���� �����������������������
�����
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 Somente [i] seria de fato uma remissão a um mero objeto, mas justamente por isto, esta 

capacidade não teria nenhuma pretensão epistêmica.  Seria tão somente a coleta de algo na 

circunvisão imediata sem emprego de nenhum predicado e não há nada para se saber ou 

conhecer neste caso, mas apenas a referir, mencionar, explicitar ou atentar.   Mesmo assim, 

seria, mas não é.  A bem da verdade, considerada em seu desempenho natural, ela não é 

desempenhada de modo autônomo e sem estar combinada com outras aptidões discursivas 

proposicionais.  Exercida em isolado consistiria numa pronúncia supostamente declaratória de 

expressões dêiticas: “Isto.”, “Eu.”, e assim por diante.  Acontece que não existem jogos de 

linguagem deste teor.  Frases como estas só fazem sentido num contexto em que as expressões 

dêiticas coletam objetos que atendem aos estados de coisas em questão, por exemplo, se forem 

respostas a quem perguntou o que está emperrando o motor, ou quem comeu o iogurte que 

estava na geladeira.  Neste caso, o desempenho desta capacidade é claramente proposicional.  

Com muita boa vontade, tais pronunciamentos poderiam ser uma tradução elíptica daqueles 

jogos de linguagens de filósofos, em que se declara por exemplo: “Eu sei que estou vendo isto 

que ora estou vendo.”.  Como observei em 4.1.4.1, este modo de remissão só é epistêmico se 

for uma asserção em regresso sobre os estados perceptivos de quem fala, ou seja, a asserção de 

um fato.   

 [ii] e [iii] tem de fato algum teor epistêmico na medida em que envolvem critérios de 

decisão e revisão regulados por uma presunção de realidade e resistência do ente subsistente.  

Exatamente por isto, são implicitamente proposicionais, não relações diretas com objetos, mas 

sim comportamentos perante estados de coisas.   

 Também [ii], a remissão identificadora, é proposicional, pois envolve a capacidade de 

reconhecer o objeto em outra situação de proferimento, o que presume que pelo menos um 
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predicado sortal lhe possa ser atribuído, como também tentei esclarecer em 4.1.4.1.   

 Resta então discutir a aptidão [iii], que envolve as ideias de intimidade e familiaridade 

com algo e remete a um empolgante debate acerca do caráter supostamente ante-predicativo do 

know-how.  Esta é uma hipótese que tem entusiasmado muita gente, porque há uma impressão 

muito forte de que afinal neste caso teríamos uma forma de conhecimento não-trivial e 

irredutível aos estéreis formalismos da enunciação categórica e da ciência, um conhecimento 

mais “vivo”, mais autêntico, mais próximo das nossas formas de vida e que desperta reverência 

quando exibido no talento, na virtuose e no gênio, e que no entanto nunca se deixaria explicar.  

Assim pelo menos tem se presumido nesta imagem um tanto romântica, que obstrui um pouco 

a compreensão do que é decisivo aqui.   

 É certo que quem desempenha uma tarefa de habilidade não precisa explicitar 

enunciados acerca do objeto da lida, nem mentalmente, para ter sucesso no que está fazendo, e 

na maior parte dos casos, tentá-lo só atrapalha o próprio desempenho.   Mas é só considerarmos 

que alguma ideia de sucesso está em questão que rapidamente se esclarece que alguma realidade 

subsistente radicada no objeto da lida é presumida como o que decide do que somos ou não 

capazes de fazer de fato e a cada vez.  É a contingência das coisas que dá determinação real às 

nossas habilidades, que não são possibilidades lógicas pairando num vazio metafísico, e esta 

contingência dá à lida curadora um caráter proposicional implícito, que é rapidamente 

explicitado tão logo a lida é obstruída e os envolvidos proponham enunciados que isolem e 

expliquem o que impede o prosseguimento da atividade.   

 O sentido em que uma prática ou habilidade é um conhecimento é aquele em que ela 

pode ser aprendida e ensinada.  O recurso discursivo deste aprendizado são orientações 

modalizadas na possibilidade concreta (3.3.1.3).  Mas o operador de modalidade não incide 

sobre objetos.  Ninguém pode “o martelo”.  Alguém pode martelar, quer dizer, efetivar o uso 

do martelo, tornar o martelo em uso um fato, e isto presume que o martelo seja subsistente em 

atributos específicos que podem ser descritos se necessário, por exemplo, que o martelo é 

pesado demais para uma certa tarefa.  Embora orientações da manualidade não sejam asserções 

categóricas, elas só não são triviais na presunção de algo que pode vir a ser explicitado de modo 

categórico.  E somente sob esta presunção elas são um “saber fazer”. 

 É sempre delicado propor correções à linguagem natural, mas aqui temos bons motivos 

para desconfiar da gramática da palavra “conhecer” que lhe dá por complemento um 

substantivo e não uma sentença, pelo menos na medida em que nos ativermos ao que a filosofia 

tem em questão sob o tema do conhecimento.  Quando o que interessa considerar é uma forma 
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de comportamento em que assimilamos de algum modo as respostas que as coisas a cada vez 

interpõem na refração às configurações de sentido propostas, é forçoso reconhecer que em 

última análise tratamos de algo regulado por alguma ideia combinada de realidade e negação, 

cuja expressão incontornável não é outra que não a gramática pela qual confirmamos ou 

refutamos enunciados que dizem o que é ou não é o caso. 

 A melhor explicação que posso propor para esta imprecisão da linguagem ordinária é 

que tanto a aptidão para identificar e reconhecer um objeto pensada em [ii] quanto a lida 

curadora pensada em [iii] tem seu âmbito de remissão restrito à circunspecção imediata da 

situação de proferimento, e parecem então guardar uma proximidade funcional com a remissão 

ocasional pensada em [i].  Como esta última de fato refere objetos e não envolve por si só a 

asserção de estados de coisas, dá-se a impressão de que as outras duas também não são 

proposicionais, uma impressão que é reforçada porque todas as três aptidões parecem anteceder 

e condicionar o uso expresso de enunciados, dando-lhe contexto pertinente de proferimento e 

âmbito de decisão.  A mesma impressão deve ter induzido Heidegger a tentar reduzi-las à 

remissão ocasional imediata sob sua ideia de evidência fenomenológica. 

4.3.3 Evidência e verdade 

 As duas ambiguidades mencionadas se combinam no modo como Heidegger vê 

conhecimento, evidência e temas afins.  Dizer com um pouco mais de tempero que a remissão 

categórica por si só já é um “mostrar” serve para se eliminar seu elemento proposicional, ao 

sugerir-se que quem assere uma sentença não tem em vista um fato que subsiste em si mesmo 

para além da situação de proferimento, mas colhe um objeto como quem colhe algo na 

circunvisão imediata, e que somente num modo assim assemelhado uma tal sentença poderia 

ser dita verdadeira.   Por outro lado, suspendendo a presunção realista do modo de ser do ente 

subsistente para as verificações em geral, e fazendo estas se assemelharem à coleta imediata de 

algo na remissão ocasional, se reforça a tendência a se eliminar o elemento predicativo e a 

reduzi-las à uma remissão meramente identificadora ou de menção, o que tem critérios 

normativos bem mais modestos do que aqueles que costumamos exigir na comprovação de um 

enunciado.  Confirmando a ambiguidade apontada por Tugendhat na noção de descoberta, já 

não sabemos ao certo qual remissão é verdadeira ou correta se para tanto basta que elas refiram 

um objeto, pois qualquer remissão o faz no sentido de compreendê-lo como um ente em suas 
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possibilidades de ser.  Mas a verdade em questão na verificação de enunciados não deveria se 

resolver em mera possibilidade e sim na efetividade do ente subsistente e real. 

 Não há muito mais a se alegar neste nível de análise.  A interpretação que estou propondo 

para estas duas imprecisões da linguagem ordinária não pode ser mais convincente para quem 

ainda não reconheceu que há de fato um problema muito sério nas ideias de Heidegger a respeito 

de evidência e verdade, pois esta mesma interpretação já antecipa em alguma medida a tese 

maior que está sendo aqui conduzida.  Até mesmo para se ver alguma ambiguidade no uso 

destas expressões é preciso sustentar que alguns sentidos devem ser distinguidos de outros e 

que alguns são preferíveis a outros para se questionar de modo consequente estes temas, e 

decidir quais o são.   

 Heidegger então poderia ainda alegar, de modo coerente com suas convicções: 

 1. Que “mostrar” e semelhantes não são expressões ambíguas, mas guardam uma 

polissemia consequente e orientadas pelo sentido paradigmático de “em si mesmo”, que seria 
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 2. Que ao contrário do que sugeri, na verdade é o saber proposicional que se funda no 

conhecer não-proposicional e pode a ele ser reduzido. 

   Não é fácil resolver isto em termos breves, pois Heidegger está falando em nome de 

uma tradição milenar de filósofos muito competentes que sustentaram que os temas da 

proposição e da verdade devem ser elucidados por meio do tema do conhecimento, e portanto, 

que este é anterior na ordem de análise dos outros dois.  De modo geral, discutir com estes 

autores envolve entender por que eles não se contentaram com a definição do Teeteto, a saber, 

de que o conhecimento é crença verdadeira e justificada, ou na terminologia aqui em curso, 

remissão categórica, verdadeira no sentido de concordante, e verificada.    Curiosamente, é o 

próprio Platão, que formulou esta definição pela primeira vez, quem inaugura esta respeitável 

linhagem de desconfiança.   

 Aparentemente, estes pensadores teriam bons motivos para argumentar como se segue.  

É bastante razoável acreditar que não podemos saber que algo é verdadeiro se não tivermos 

uma evidência disto.  A definição pareceria então inconsequente se não soubéssemos com 

clareza o que serve de justificação a uma crença, pois sem isto não saberíamos que ela é 

verdadeira e, logo, que é um conhecimento.  E este problema deveria ainda ser enfrentado em 

tese, ou seja, deveríamos saber o que é a justificação em absoluto e em geral, para evitar algum 

tipo de regresso numa cadeia de justificações condicionadas a outras que restassem 
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injustificadas.  Como a proposição e o que ela assere são sempre compostos articulados, sua 

justificação é sempre condicionada à justificação dos seus elementos.  Logo, a justificação 

incondicionada que se pretende não pode ser proposicional, e sua evidência é ela própria 

anterior a qualquer articulação deste tipo.   

 Não tenho condições de enfrentar estas convicções agora, e o que se tentará a seguir é 

somente mostrar, no caso particular de Heidegger, os problemas que elas provocaram e como 

elas comprometeram as maiores ambições do seu pensamento.  Brevemente posso sugerir que 

o problema passa justamente em tentar conduzir estas considerações em tese, como se a 

justificação em geral pudesse ser ela própria justificada numa evidência universal e que seria 

fundamento de todas as outras e caráter universal da verdade.  Se é certo que não sabemos se 

um enunciado é verdadeiro se não tivermos uma justificação, também é certo que não sabemos 

o que serve de justificação a um enunciado sem saber quais são suas condições de verdade, e 

isto, naturalmente, é casuístico e depende de cada enunciado, do que ele propriamente diz que 

é o caso.  Como Kant sugeriu (CRP B, 83), um critério universal da verdade seria banal por um 

lado e incoerente por outro, na medida em que abstrairia justamente do conteúdo proposicional 

específico que a cada vez se espera verificar.   

 A questão então seria melhor encaminhada em se esclarecendo o que é uma proposição 

em sua pretensão de verdade, para só então se decidir em cada caso e à luz do que é dito em 

cada proposição o que lhe serve de evidência, ou seja, o que confirma suas específicas 

condições de verdade.  Conhecimento então seria especificado em termos de proposição, 

verdade e verificação específica, e não o inverso, e nenhum sentido consequente de 

conhecimento ou evidência poderia ser proposto que não fosse proposicional.  Naturalmente, 

Heidegger e muitos pensadores continentais teriam que abrir mão de muita coisa para seguir 

esta orientação.  Na falta de um resultado convincente, servir-me-ei brevemente de dois 

argumentos de autoridade de dois filósofos que esta tradição costuma ver com algum respeito. 

 O primeiro é novamente Kant.  Parte do argumento de sua dedução transcendental das 

categorias envolve a expectativa de que nenhuma representação intuitiva poderia ser trazida a 

unidade objetiva da consciência, pela qual alguém a pode questionar em sua objetividade ou 

validade cognitiva, se não fosse igualmente trazida a uma síntese conforme às funções lógicas 

do juízo (CRP B, 136-143, §§ 17-20).  Sem se deixarem determinar por conceitos num juízo 

predicativo, intuições seriam meros dados opacos a respeito dos quais nem faria sentido se 

questionar se serviriam de evidência para o que quer que fosse. 

 O segundo, curiosamente, é o próprio Heidegger.  Como ele não é um pensador de todo 
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coerente, eventualmente corrige inadvertidamente seus próprios equívocos.  E numa passagem 

especialmente esclarecedora (ST, 149), aponta que a interpretação despida da estrutura “como” 

não é a mais natural nem a mais originária, mas exige um esforço de reconfiguração por parte 

do intérprete para ter diante de si algo como já não mais compreendido, ou seja, despojado da 

configuração de sentido proposicional ordinariamente atribuída.  Ora, isto é nada mais do que 

uma predicação de segunda ordem, um “como” reflexivo, atribuído a partir da própria 

intencionalidade e com atenção a esta, em que algo é visto como meramente visto, e portanto, 

tomado como um estado imanente de alguém constatado em regresso (caso já mencionado em 

4.1.4.1).  Heidegger vai ainda mais além neste trecho e observa que isto não é menos válido na 

falta de um proferimento expresso de enunciados, uma vez que a estrutura “como”, em sua 

versão hermenêutica, já seguiria implícita em qualquer interpretação.  Não faltaria então muito 

para ele se dar conta de que estas considerações alcançam e prejudicam a sua própria pretensão 

de uma evidência fenomenológica, supostamente inarticulada e aparentada com o incomposto 

aristotélico, e que somente adquiriria então o reivindicado teor epistêmico se ao mesmo tempo 

também fosse tomada proposicionalmente como um estado de coisa perceptivo de alguém, e 

sem prejuízo de se reconhecer as condições extremamente problemáticas de verificação a que 

este tipo de conhecimento parece estar sujeito.   

 As passagens citadas destes dois filósofos sugerem um resultado ainda mais forte.  Não 

somente qualquer remissão que seja reconhecida como tendo valor cognitivo precisa ser 

proposicionalmente articulada, mas a intencionalidade em geral é sempre, em alguma medida 

mais ou menos implícita, proposicional.  Esta é uma tese que Tugendhat professa com muita 

desenvoltura162.  Ela prejudica naturalmente as teses epistêmicas de Heidegger, mas não suas 

teses semânticas, como talvez Tugendhat pretenda, pois ficaria em aberto se a intencionalidade, 

mesmo articulada sistematicamente por meio de uma gramática proposicional, atenderia 

somente a critérios de correção ou correspondência real, ou se também reivindicaria critérios 

de pertinência segundo uma outra gramática que desse contexto e relevância à própria 

correspondência real.  Isto seria apenas sugerir que enunciados, enquanto emissões discursivas 

que atendam a critérios, não são verdadeiros somente no sentido da correspondência real, mas 

também no sentido da importância para quem os profere, não só como falante empenhado na 

situação de proferimento mas como filiado a uma identidade comunitária.  Deste modo, mesmo 

que a intencionalidade fosse sempre em alguma medida articulada em termos proposicionais, e 

sempre envolvesse em alguma medida a remissão a um correlato subsistente, ela poderia 
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eventualmente atender a uma configuração privilegiada que se deixasse articular em termos 

mais abrangentes e significativos, que preservassem a articulação proposicional como um dos 

seus momentos e que lhe servisse de fundamento existencial, que explicasse por que nos é 

especialmente grave a possibilidade existencial para a verdade proposicional.  E Heidegger 

naturalmente teria um bom caminho a explorar neste sentido se desenvolvesse a temporalidade 

como uma gramática narrativa em que enunciados ganham um encadeamento mais refinado do 

que aquele que se dá por conexões lógicas ou reais.

4.4 Descoberta e desvelamento 

4.4.1 Verdade e correspondência 

 Com os elementos levantados até aqui, podemos agora nos voltar ao § 44 de Ser e 

Tempo, onde a objeção de Tugendhat incide diretamente.  Mais do que validar as alegações de 

Tugendhat, tentarei mostrar por que apesar da pretensão reivindicada por Heidegger de 

fundamentar a verdade proposicional, seus intérpretes têm tanta dificuldade em remanejar suas 

ideias para dar ao tema um tratamento que possa vencer a objeção.   

 Tugendhat vê Heidegger argumentando em dois passos: [a] Heidegger pretende explicar 

a verdade proposicional como descoberta [Entdecktheit], e esta por sua vez como desvelamento 

[Unverborgenheit����'��:�����������������������4������
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verdade para contextos que ultrapassam a verificação de enunciados, em particular, as estruturas 

ontológicas do descerramento [Erschlossenheit] do mundo, entendidas aqui como horizontes 

de sentido, e modos fundamentais de verdade163.   O problema para Tugendhat reside já no 

primeiro passo, a explicação oferecida compromete os requisitos normativos que intuitivamente 

esperamos em qualquer ideia de verdade, pois a noção de descoberta é ambígua e não proscreve 

claramente o falso164.  Consequentemente, o segundo passo também fica comprometido, pois 

em princípio qualquer descerramento é verdadeiro no sentido de desvelamento que foi 

obtido165.  A conclusão é um pouco forte, porque Tugendhat acredita que se estes horizontes de 

sentido precisam ser questionados em sua verdade, o devem ser segundo os parâmetros da 
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164 Ibidem, p. 89. 
165 Ibidem, p. 94. 
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verdade por correspondência de que Heidegger quer se desfazer, sugerindo que não há muito o 

que se falar num outro parâmetro de verdade166. 

 A distorção da ideia ordinária de verdade, aponta Tugendhat, se dá na eliminação 

subreptícia do qualificativo “como é em si mesmo” na noção de descoberta do ente, tornando-

a um conceito ambíguo oscilando entre um sentido de meramente apontar ou representar, retido 

nas ideias de apóphansis e apophainesdai, o que pode ser atendido por qualquer enunciado, e 

um sentido estrito que desqualifica a representação falsa ou o apontar equívoco como 

encobrimentos, e que deveria ser distinguido na noção de  aletheuein.  Heidegger não teria tido 

sucesso em distinguir um sentido lato e outro estrito de descobrir.  Sem o qualificativo 

mencionado, a representação falsa aponta tão bem quanto a verdadeira. 

 Tentarei mostrar em detalhes como Heidegger procede à esta eliminação nesta passagem 

crucial.  Já podemos esboçar por que ele precisa fazê-lo.   Heidegger precisa reduzir a verdade 

proposicional à suposta evidência imediata e incomposta que seria imanente à situação de 

proferimento, e para tanto precisa eliminar o aspecto predicativo e categórico pelo qual a 

remissão do enunciado sustenta um acesso público, impessoal e objetivo às coisas “como são 

em si mesmas”.  Assim, o que parece um parâmetro proposicional de verdade em termos de 

correspondência e concordância, articulado portanto em correção e falsidade, se torna espécie 

de um gênero de verdade que não comporta falsidade mas tão somente inocorrência, fundado 

numa evidência isenta de erro uma vez acessível, a evidência fenomenológica do que 

meramente se mostra em si mesmo e que seria desprovida da estrutura “como”.   Este parâmetro 

de verdade pretensamente constatável ou verificável, aqui pensado sob a ideia de desvelamento, 

serviria de gênero para outro, existencial e ontológico, relativo a temas cujo parâmetro de 

decisividade, claros e indiscutíveis ao ver de Heidegger, teriam sido obscurecidos ao longo da 

tradição filosófica por uma orientação exageradamente realista voltada para a subsistência do 

ente intramundano e induzida pela impessoalidade.  Acontece que, para desfavor de Heidegger, 

esta suposta evidência universal não é mais do que a remissão ocasional e imanente à situação 

de proferimento, remissão esta que em si mesma não tem caráter epistêmico, mas somente 

expressivo.   A suposta evidência que verificaria o desvelamento não é mais do que a expressão 

da menção ou da atenção voltada para algo, e que por si mesma não é algo que se saiba ou se 

tem certeza sem algum acréscimo proposicionalmente articulado que presuma a transcendência 

da situação de proferimento mediante uma qualidade subsistente das coisas consideradas.  Para 

fazer esta remissão imediata e inarticulada um critério de verificação da verdade em geral, 
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Heidegger precisa enfraquecer o que se entende ser o critério de verificação de um enunciado, 

podando as presunções realistas implícitas nos seus aspectos predicativos e categóricos.  Para 

tanto, extrapola as duas ambiguidades correntes na linguagem natural anteriormente 

mencionadas.  Primeiro, sustenta que conhecer, saber, e confirmar um enunciado não é constatar 

ou ter constatado um estado de coisas real em si mesmo e transcendente à situação de 

proferimento, mas simplesmente colher uma coisa na atenção e na menção, tal como alguém 

aponta para algo num âmbito comum de visão.  Como, no entanto, enunciados são verdadeiros 

mesmo quando ainda não verificados, o que extrapola o âmbito de remissão imediata a que 

Heidegger quer reduzir a verdade, ele é obrigado a abusar da ambiguidade que toma “dizer” 

por “mostrar” e sugerir que a mera menção é como que um apontar, mesmo que aquilo 

supostamente apontado não esteja num âmbito imediato de acesso, e como este apontar precisa 

dar conta da correção proposicional, a mera menção também precisa fazê-lo, ao contrário de 

tudo que temos por plausível no uso ordinário de enunciados e verificações.  Agora esta menção 

a uma coisa contingencialmente fora da situação de proferimento, menção que seria se muito 

evidência apenas de si própria enquanto menção, torna-se o próprio dado epistêmico a que 

supostamente enunciados sobre esta coisa devem se confrontar. 

 Com isto em mente, pode-se entender facilmente por que Heidegger quer reduzir todo 

o procedimento de verificação de um enunciado a somente um de seus passos elementares, a 

saber, a estrita percepção de um objeto no âmbito imediato de visão: “Com as costas viradas 

para a parede, alguém emite o seguinte enunciado verdadeiro: 'O quadro na parede está torto'.  

O enunciado se verifica quando ele se vira e percebe o quadro torto na parede” (ST, 217).  

Heidegger não diz que a pessoa percebe “que o quadro está torto”, mas sim que a pessoa percebe 

“o quadro torto na parede” como um só objeto apreendido em bloco e num só lance de 

percepção.  Isto não é somente uma variação gramatical, é já a preparação para se argumentar 

que a constatação da predicação é mera explicitação desdobrável da remissão imediata e 

identificadora, e não um ato irredutível a ela acrescido. 

 Como de hábito, Heidegger começa esta discussão descartando as mediações mentais 

que seus interlocutores neokantianos propõem.  É ao próprio quadro na parede que o enunciado 

remete e é para o quadro na parede que se volta a percepção quando da verificação do 

enunciado.  Tem razão nisto, esta é a condição de procedibilidade para a verificação, que quem 

profere e quem verifica o enunciado estejam se referindo à mesma coisa, que quem verifica o 

enunciado perceba a mesma coisa a que se refere quem o profere.  Mas Heidegger avança e 

pergunta, “O que se verifica por meio da percepção?” (ST, 218), quanto então esperaríamos um 
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acréscimo à condição inicial de estarmos tratando na percepção da mesma coisa de que se 

tratava no proferimento do enunciado.  Enigmaticamente, no entanto, Heidegger nos recusa 

aqui qualquer acréscimo de informação: “Nada senão que é o mesmo ente que se tinha em 

mente no enunciado.” 

 Podemos supor aqui que Heidegger entende que o ente que se tinha em mente no 

enunciado era o complexo “quadro torto na parede” e que a verificação do enunciado procedeu 

à uma identificação bem sucedida deste ente.  Os fenomenológos tem uma simpatia natural por 

esta maneira de falar, pois ela contempla sua abordagem universal em termos de preenchimento 

intuitivo da visada, e não vamos portanto descartá-la tão rapidamente.  Mas é instrutivo 

mencionar como ela é pouquíssimo natural e equívoca quando imaginamos um exemplo de um 

enunciado falso.  O que se diria então se alguém olhasse e percebesse que o quadro na parede 

não está torto?  Se diria que o quadro percebido não é o mesmo quadro que se tinha em mente 

no enunciado?  Quem asseriu o enunciado poderia então, com razão, inconformar-se e replicar 

que a verificação realizada é impertinente se ela recaiu sobre outro objeto diferente do que ele 

tinha em mente.  E quem tivesse verificado o quadro se quedaria confuso em tentar explicar 

que é este mesmo quadro na parede a que seu interlocutor se refere que não está de fato torto.   

 Isto faz pouco sentido e precisa ser especificado assim:  a verificação comprova pela 

percepção que o ente de que se trata o enunciado é como o enunciado o refere, e para tanto é 

preciso estar estabelecido de início que o ente da percepção é o mesmo de que fala o enunciado.  

A identificação não basta, temos que suprir a verificação ainda com a constatação dos elementos 

predicativo e categórico da asserção.  Assim a refutação do enunciado falso pode então ser 

explicada, o ente da percepção é o mesmo de que se trata o enunciado, mas ele não é como o 

enunciado o refere. 

 Com a elucidação obtida anteriormente (4.1.4.2) isto é facilmente articulável.  “O 

quadro na parede está torto” é um enunciado, enquanto tal, é uma remissão identificadora, 

predicativa e categórica.  “O quadro na parede”, remissão explicitadora com conteúdo 

epistêmico aurido anteriormente, manejado para tão somente orientar uma remissão imediata 

também explicitadora que comporte a verificação, ou seja, referir, sublinhar e identificar o 

objeto a que se refere o enunciado e sob o qual recairá o procedimento de comprovação do que 

foi dito.  “Está torto” remissão predicativa, também explicitadora, com conteúdo epistêmico 

manejável sob condições ideais de sentido (tidas por objetivas), logo, em outras situações de 

proferimento (outras coisas além do quadro na parede podem ser tortas), em especial, manejável 

na remissão imediata ao ente de que se trata o enunciado.  Implicitamente, “é o caso que”, 



����

�

remissão categórica e transcendente à situação, explicitadora da presunção realista que sustenta 

as condições ideais de sentido em que o predicado pode ser constatado no ente identificado 

(outros falantes podem obter a mesma constatação se estiverem sob tais condições).  O 

enunciado, como tal, é uma expressão, mas por si só não tem a informação cognitiva que decide 

sua pretensão de verdade, ainda que tenha, juntamente à presunção metafísica do âmbito 

categórico de efetividade, alguma informação de teor epistêmico aurida anteriormente para 

viabilizar o procedimento de verificação.  O único conteúdo epistêmico que o enunciado tem já 

de saída, se tem algum sentido, é que o quadro em questão está na parede e que coisas em geral 

podem estar tortas, mas para se saber que o quadro na parede está torto é preciso um acréscimo 

de informação que atenda não somente o elemento de identificação do enunciado, mas também 

o de predicação.  E esta então é uma remissão epistêmica, uma remissão verificadora, que assim 

como o enunciado, é complexa e articula não só identificação, mas também predicação e 

efetividade. 

  Heidegger precisa se manter assíduo a isto se realmente pretende elucidar as condições 

transcendentais da verdade proposicional, mas a tendência que se verifica a seguir é a tentativa 

de reduzir esta constatação adicional à mera identificação, restringindo portanto o acréscimo 

epistêmico a ser aurido na comprovação ao conteúdo epistêmico já implícito no enunciado.  

Para tanto, Heidegger explora a ambiguidade contida na ideia de “mostrar o ente em si mesmo”. 

Vem à confirmação que o ser que enuncia é para aquilo que foi enunciado um apontar, que ele 
descobre o ente para o qual ele é.  Verifica-se o ser-descobridor do enunciado.  Na execução da 
demonstração o conhecimento permanece remetido unicamente ao ente mesmo.  Neste mesmo 
é que se dá a comprovação. 

 Neste trecho descoberta e remissão ao ente em si mesmo se mantém em suspenso numa 

acepção vaga.  Há um sentido mais forte do mostrar conclusivo, que prova o enunciado, mas 

ao enfatizar a ideia de “apontar” para “o mesmo”, Heidegger quer manter ainda o sentido da 

identificação de um objeto, que é a função apofântica que seria cumprida pelo enunciado em 

geral (ST, 154).  Para tanto, pode servir-se da noção de fenômeno pensado como remissão 

imediata e imanente, sem presunção realista, e que supostamente teria teor epistêmico 

fundamental (4.1.4.1), se igualmente extrapolar o modo figurativo em que o âmbito de mundo 

é pensado como um âmbito de remissão imediata ampliado (4.2).  Com isto Heidegger se vê 

forçado a sugerir noutro momento que o ser descobridor também se dá sob o modo do 

encobrimento e da distorção (ST, 222), pois o enunciado falso aponta neste sentido tão bem 
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quanto o verdadeiro.  Mas então, o sentido de demonstração conclusiva, que interessa na 

discussão da verdade e da verificação, fica prejudicado. 

 Poderíamos tentar auxiliar Heidegger aqui na ideia de ver a comprovação do enunciado 

como a identificação de um objeto complexo, se o aspecto predicativo e categórico ao menos 

não fossem perdidos de vista.  Então, teríamos um desencobrimento pleno no enunciado 
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desencobrimento parcial ou dissimulado no enunciado falso, se ele coletasse com sucesso um 
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enunciado não coletasse com sucesso nada de determinado, se, por exemplo, não houvesse 

nenhum quadro na parede, como nos casos de referência vazia que ocuparam Frege e Russell.  

Este modo tortuoso e excêntrico de se entender enunciados não é de todo inviável, ainda que 

completamente desnecessário, e a descoberta do ente em si mesmo poderia ter uma gradação 

que dependeria em parte dos meios de identificação disponibilizados pelo enunciado, como 

Heidegger pretende.  Mesmo com este reparo, no entanto, para distinguir os dois primeiros 

casos, seria preciso reter a gramática generalista do predicado e a gramática realista da remissão 

categórica, que transcendem ambas o dado imediato da situação de proferimento, e é justamente 

isto que Heidegger quer evitar com sua ideia de evidência fenomenológica, para que ela, como 

critério universal do desvelamento, possa também servir de pretenso meio cognitivo do 

descerramento da possibilidade mais própria do ser-aí singular.  O “ente em si mesmo” não 

pode ser somente o dado fenomênico imanente à situação, mas precisa ser a coisa subsistente 

que é a mesma num acesso público e objetivo presumido pelo enunciado.   

 Daí se vê que quando Heidegger introduz a especificação que esperávamos na 

descoberta, a saber, o ente como é em si mesmo, o faz de um modo equívoco em que ela pareça 

mero desdobramento da função identificadora que ele chama de apofântica:  “O ente que se tem 

em mente se mostra ele mesmo tal como [so, wie] ele é em si mesmo, isto é, que ele na 

mesmidade é tal como [so (…), als wie] vem a ser descoberto e mostrado sendo.”  Não é como 

se enunciado e ente fossem comparados para se apreciar a concordância entre ambos, mas sim 

que o enunciado serve apenas para identificar o ente, mostrar a “mesmidade” da qual decorrem 

o “tal como” e o “sendo” de um mesmo objeto complexo “quadro torto na parede”.  Mas se 

mostrar e descoberta tem o sentido lato mencionado de qualquer remissão, um sentido que se 

vê restaurado quando Heidegger enfraquece a seguir os qualificativos em questão, então a 

efetividade da predicação, agora reduzida à identificação, foi misteriosamente suprida no mero 

proferimento do enunciado. 
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 Quando Heidegger diz que o enunciado verdadeiro é o que “descobre o ente em si 

mesmo”, aqui pode estar implícito a estrutura “como” da predicação, como Tugendhat acredita 

por caridade, ou pode estar presumido que esta estrutura e sua verificação são naturalmente 

absorvidas na remissão de identificação suprida no mero proferimento do enunciado.  Esta 

segunda possibilidade ganha força quando Heidegger, afinal, se contenta em dizer que ser 

verdadeiro para um enunciado é ser descobridor, o que no fim das contas aproveita a qualquer 

enunciado.    

 Este trecho é um dos mais difíceis e embaraçados de Ser e Tempo pelo enfeitiçamento 

com que ele ronda uma ideia aparentemente inofensiva, a saber, a coisa mesma, e o modo sutil 

com que nos priva do emprego esperado para enunciados, a saber, afirmar e constatar estados 

de coisas.  Heidegger dá a entender que tudo está bem, que nada nos foi tirado, porque parece 

estar se atendo a ideia de confirmação, e nada parece mais relevante em termos de verdade do 

que isto.  Mas na sua abordagem estes dados epistêmicos diretos ficam despidos da articulação 

proposicional pelo qual expressariam um conhecimento e poderiam ser entendidos como prova 

de uma afirmação, e são reduzidos a uma imanência fenomenológica de que, se não faz sentido 

duvidar, também não faz sentido tomar por conclusiva para nada de determinado.  O truque é o 

seguinte.  Pretende-se elucidar a verdade proposicional pela verificação.  Isto não é de todo 

inviável, se a verdade for entendida como possibilidade de verificação.  Mas esta Heidegger 

quer explicar como a remissão a um objeto no âmbito imediato da situação de proferimento, o 

que tem algum apelo pois este é um ato preparatório de qualquer verificação.  Além disso, esta 

remissão aparenta alguma autoridade pois não pode ser falsa, mas isto só se dá porque em si 

mesma não é tão pouco verdadeira, não é evidência de nada, mas somente expressão e atenção 

voltada para algo.  Atos adicionais são necessários para termos uma verificação, mas Heidegger 

pode contornar isso sugerindo que são meras explicitações da identificação, se o identificado 

for um objeto ordinário, familiar e habitualmente presente, como um quadro num recinto em 

que os falantes habitam, de modo a que identificação e verificação se confundam por 

proximidade.  O problema começa com objetos ausentes. Como enunciados são verdadeiros 

mesmo sem serem verificados, Heidegger precisa explicar isto como uma transposição da 

remissão imediata e do seu suposto valor epistêmico para o âmbito de mundo que transcende a 

situação de proferimento.  Porém agora esta remissão é nada mais do que a remissão em geral, 

que como a imediata, não tem em si mesma valor de verdade nem teor epistêmico, mas que 

também já não mais se presta para viabilizar diretamente uma verificação, tudo o que ela pode 

oferecer é orientar uma remissão imediata posterior de identificação, esta sim, contexto propício 
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para se comprovar um enunciado. Este passo, no entanto, entre a remissão da asserção acerca 

de algo ausente e a identificação mediada que viabiliza o tornar este algo presente só pode ser 

sustentado sob as presunções generalistas da predicação e realistas da asserção.  Como 

Heidegger não quer perder a suposta evidência não-proposicional que a remissão imediata 

aparenta, e insiste em reduzir a verdade proposicional a esta remissão, acaba por sugerir que o 

mero dizer apofântico, mesmo ainda não verificado, já antecipa a própria verdade no teor 

cognitivo que julga que qualquer remissão tem.  Sub-repticiamente Heidegger nos fez pensar 

que verificações diferidas já seriam supridas pela remissão imediata na situação de proferimento 

e que as respectivas presunções realistas que entrariam em jogo nesta distensão da verificação 

poderiam ser descartadas, e fez isto parecer convincente manejando retoricamente as 

ambiguidades da linguagem natural no refrão de que o enunciado “mostra o ente em si mesmo” 

e outros semelhantes, e adiando a questão do déficit normativo para a verdade da própria 

situação de proferimento nos termos do descerramento, quer dizer, se este fosse próprio 

[eigentlich], a verdade da descoberta e do enunciado encontraria sua garantia.   

 Só fica no entanto manifesto que neste trecho Heidegger optou pelo sentido lato de 

descoberta, fenômeno e apófansis com que tinha começado, se atentarmos para o 

desenvolvimento que ele obtém nas páginas seguintes, e que depende necessariamente destes 

termos serem lidos no sentido de um dado não-proposicional e imanente à situação de 

proferimento a que ele pretende atribuir algum teor epistêmico.  A ideia de correspondência, 

com suas implicações predicativas e realistas, não é de todo eliminada mas é menosprezada 

como uma distorção tardia e impessoal (ST, 224-225) do que Heidegger pretende ser o 

fenômeno originário da verdade, e do enunciado inclusive:  desvelamento, aletheuein.  O que é 

isto?  Heidegger pretende estar apenas esclarecendo o que já considerou antes como logos

enquanto apófansis, ou seja, apofainestai, deixar e fazer ver o ente.  Pode ser um mostrar 

conclusivo, predicativo e categórico, ou um mostrar imediato de um dado imanente e não-

proposicional que qualquer remissão, enquanto ocasionalmente sustentada, atende.  Por qual 

dos dois sentidos Heidegger pretende afinal se decidir?  A resposta vem logo a seguir (ST 220-

221), é a situação hermenêutica, questionada em seu parâmetro de verdade como descerramento 

e desdobrada em mundanidade, que é o fenômeno originário da verdade enquanto 

comportamento descobridor que viabiliza o ser descoberto derivado dos entes intramundanos.  

Nada impediria que Heidegger apontasse o descerramento como condição transcendental da 

descoberta e, consequentemente, da verdade proposicional, mas o que é dito é mais específico:  

o descerramento também é dito verdadeiro e no mesmo sentido de desvelamento que se atribui 
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à descoberta e ao enunciado correto, de modo a ser um desvelamento mais originário.  Mas já 

sabemos que o que Heidegger pretende ter por critérios do descerramento não comporta 

correspondência predicativa nem efetividade realista, mas coloca em questão o que é pertinente 

e digno de menção mediante duas alternativas, a normalização essencialista da possibilidade 

existencial recomendada pela impessoalidade ou a modalização do próprio questionamento 

como possibilidade concreta (como visto em 4.1.5.3).   Agora fica claro que Heidegger supõe 

que a descoberta e a verdade proposicional devem seguir a mesma dinâmica do descerramento, 

a saber, o ultrapassamento da interpretação realista impessoal e a restrição à singularidade não-

realista e não-generalista da consideração imediata na situação de proferimento.  Descoberta, 

dizer apofântico, mostrar, nada disso tem o teor conclusivo do mostrar “como é em si mesmo”, 

pois neste qualificativo estão as duas presunções da decadência que a verdade como 

descerramento precisa eliminar, e são portanto o mero expressar, chamar atenção e ter em 

mente, a que Heidegger reconhece um teor epistêmico universal enquanto fenômenos que se 

mostram em si mesmos.   

 Heidegger portanto está sendo mais literal do que poderíamos suspeitar de início quando 

fala aqui num “apontar” [aufzeigung].  É exatamente esta remissão imediata em que algo é 

trazido à menção ou explicitação que ele tem em mente sob a ideia de desvelamento e a que 

quer reduzir a correção proposicional.  Apontar ou referir com uma expressão ocasional para 

algo não tem bivalência entre verdadeiro e falso, não há um apontar incorreto, e se a pronúncia 

de uma expressão como “isto” tivesse um valor de verdade, seria sempre verdadeiro.  Esta 

função é de fato desempenhada pelo proferimento do enunciado, o proferimento chama a 

atenção para aquilo de que trata o enunciado, mas ela não dá conta da verdade do enunciado, 

que só pode ser entendida com uma explicitação se o âmbito de mundo em que as coisas são 

pensadas como subsistentes em si mesmas for imaginado com um âmbito de remissão imediata 

ampliado, como se “presente” num sentido fisicamente imediato pudesse ser aplicado sem 

ressalvas ao que se encontra efetivado em qualquer lugar do mundo.  Daí a confusão entre os 

dois âmbitos, que Heidegger em alguns momentos acaba consagrando ao defender seu sentido 

lato de “mostrar” e “ver” como conclusivos para o que se espera em termos de realidade e 

verdade proposicional167.   

 O sentido conclusivo da ideia de discurso apofântico, pelo qual se abusa da etimologia 

para sugerir que ele por si só já tem o teor conclusivo e verificador que dispensa a presunção 

                                                 
167 Heidegger, M., History of The Concept of Time – Prolegomen����(��#�EHI�@����(�/@���Seminários Zollikon, p. 
102-108 (Vitorio Klosterman, 87-#2���Introdução à Filosofia, p. 85 (GA 27, p. 81). 
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realista do ente subsistente determinado em predicados, fica esclarecido agora como a tentativa 

por parte de Heidegger de reduzir qualquer parâmetro de verdade à remissão imediata e 

ocasional da situação de proferimento.  Esta remissão tem claramente o caráter de possibilidade 

concreta, pois o ente não é visado numa efetividade de estados de coisas, mas é considerado em 

possibilidades que importam a quem atenta a ele.  Mas uma tal explicitação não tem por si só 

caráter epistêmico, não tem conteúdo epistêmico se um tal conteúdo não puder ser articulado 

em proposições.  E ela por si só não é uma evidência se não for assim tomada no contexto da 

verificação de um enunciado, caso em que, no entanto, ela é evidência de um estado de coisas 

subsistente em si mesmo.    Descoberta então não define o enunciado e muito menos a verdade 

proposicional, mas tem o sentido lato da articulação da possibilidade concreta do ente 

intramundando.  É ainda regulado por uma presunção de realidade, pois esta possibilidade 

atende a contingências reais, mas é primordialmente expressão destas possibilidades, expressão 

esta que pode ser assertórica e pode ser correta, mas para tanto, mediante as presunções 

generalistas e realistas que a noção de correspondência resume.   

 A crítica aqui esboçada já mostra o quanto o modo como Heidegger tenta explicar a 

verificação de enunciados em Ser e Tempo é pouco natural e confuso, mas precisa também ser 

pesada e comparada com outras tentativas que ele desenvolve em outras obras.  Uma delas 

desenvolve sua recusa da visão tradicional de que a verdade é uma propriedade de enunciados 

e sua expectativa de mostrar que verdade é algo a se dizer primordialmente do ente e do ser a 

partir das considerações de Aristóteles, em Metafísica IX 10, sobre o ente incomposto, cuja 

apreensão não comporta síntese predicativa e nem, portanto, possibilidade de falsidade.  

Heidegger tem um detalhado estudo sobre este trecho168 em que procura mostrar que este modo 

de apreensão é o dado epistêmico fundamental e universal que tem em mente para a verdade 

como desvelamento, e que o tempo e o espaço da pesquisa em curso não lhe fizeram justiça.  

Uma sugestão que pode ser antecipada é a seguinte.  O que Aristóteles está pensado sobre este 

tema é a remissão imediata e ocasional aqui discutida, e que pode ser compreendida como a 

explicitação de algo no âmbito imediato de proferimento.  Mesmo reconhecendo a este dado 

alguma qualificação epistêmica, num sentido de se estar dele consciente ou atento, Aristóteles 

distingue este acesso ao incomposto daquele modo de verdade da síntese predicativa e não é 

tão claro que pretenda reduzir esta última a um caso do primeiro, como Heidegger tenta fazer 

neste polêmico trecho de Ser e Tempo.   

                                                 
168 Heidegger, M., Lógica: La Pregunta por la Verdad, p. 141 e seguintes (GA 21, p. 170 e seguintes). 
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4.4.2 Intuição e método:  a fenomenologia de Heidegger 

 Não há espaço igualmente para se discutir a Fenomenologia de Husserl e o mérito dela 

própria a respeito dos temas aqui discutidos.  A apropriação por parte de Heidegger de algumas 

de suas ideias fundamentais é, no entanto, digna de atenção, pois revela e esclarece muito do 

que ele presume no § 44 de Ser e Tempo e sobretudo o que pretendia obter com tais presunções 

em termos de ganhos metodológicos.  Ficará claro então que o tratamento tão pouco natural que 

ele propõe à verificação proposicional serve para recomendar as pretensões epistêmicas 

bastante fortes que ele pretendia imprimir à própria analítica existencial e à ontologia.   

 Embora Heidegger ofereça uma apresentação do que entende ser o seu método 

fenomenológico no § 7 de Ser e Tempo, encontramos em Prolegômenos à História do Conceito 

de Tempo, um curso prévio ministrado em 1925, uma exposição mais detalhada e desenvolvida, 

inclusive nas implicações mais graves para o problema aqui em questão.  Em especial, nestas 

preleções fica claro como o filósofo comprometeu suas expectativas metodológicas com as duas 

ambiguidades aqui discutidas. 

 Mais uma vez, é a polêmica com os neo-kantianos que introduz a questão.  Heidegger 

contesta o que considera um preconceito epistemológico de Rickert, a saber, a postulação de 

que representar [vortestellen] não é conhecer [erkennen]169, alegando com alguma razão que 

mesmo a alucinação entretém um conteúdo acerca de que ela se trata, indiciando 

intencionalidade no sentido de dirigir-se a algo [sich-richten-auf etwas]170. Num nível mais 

sutil, Heidegger acredita estar apenas defendendo o lema da fenomenologia contra Rickert, que 

recusaria a intencionalidade à mera representação.  Na verdade está também extrapolando um 

pressuposto comum a ambos, a presunção que identifica intencionalidade e conhecimento.  

Mais cauteloso e desconfiado nesta presunção, Rickert procura evitar a trivialização do 

conhecimento e se fia numa distinção entre representação [Vortstelung] e juízo [Urteil], e atribuí 

só a esse último o reconhecimento de um valor cognitivo, uma distinção que Heidegger recusa 

e denuncia ser uma ideia requentada de Brentano.  Para Heidegger, “(...) representar enquanto 

tal dá o acerca-de-quê possível do julgar, e a afirmação no julgar se funda no representar.  Há 

uma conexão intencional entre o representar e o julgar”171.  Se este fundamento do julgar sob o 

representar for o da condição necessária, e não suficiente, e se o representar aqui já for o 

                                                 
169 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 32 (GA 20, p. 41). 
170 Ibidem, p. 31 (GA 20, p. 39-40). 
171 Ibidem, p. 33 (GA 20, p. 42-43). 
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compreender da possibilidade concreta de Ser e Tempo, Heidegger tem razão em alegar que este 

mero representar já é intencional.  Mas disto deveríamos concluir somente que o singelo 

representar já é implicitamente proposicional, ou seja, já é a consideração de algo que atende a 

predicados.  Heidegger, no entanto, se precipita em sugerir de modo ambíguo que o representar 

já é um conhecer conclusivo daquilo de que se trata.  Alega que no mero pensar a respeito de 

algo, ou na recordação, o que é pensado ou recordado é algo considerado em si mesmo, e não 

uma representação mediadora172.  Esta seria uma ideia razoável, mas impertinente ao que parece 

preocupar Rickert nesta discussão, que poderia observar que o conteúdo epistêmico envolvido 

no pensar e no recordar é reminiscente de juízos anteriores e que lhe importaria muito mais 

especificar que estes atos não propiciam o ganho cognitivo efetivo que esperamos auferir 

mediante juízos.   

 O leitor de bom senso é tentado a não levar ao pé da letra o sentido que Heidegger 

imprime à “conhecer” aqui, e reservar o que seria um sentido mais conclusivo a condições 

normativas mais estritas.  Porém, desenvolvendo esta ideia segundo a ambiguidade mencionada 

na palavra “ver” e assemelhados, Heidegger propõe como postulado metodológico de sua 

própria análise o estrito “ver o que está dado enquanto tal” [die Gegebenheiten als solche zu 

sehen]173.  E no exemplo de aplicação do procedimento sugerido, fica então claro que Heidegger 

pretende obter resultados conclusivos em filosofia num modo análogo àquele em que obtemos 

resultados conclusivos em verificações factuais.  Reivindica que de um objeto ordinário como 

uma cadeira podem ser constatadas não somente determinações factuais, como também 

determinações metafísicas, como materialidade e extensão, e constatadas enquanto 

propriedades estruturais, ou seja, necessárias, de qualquer coisa174.  Como isto parece pouco 

natural, Heidegger se apressa em esclarecer que este “ver” não é o sentido literal da apreensão 

sensorial mas é somente o “mero tomar conhecimento do que se encontra diante” [schlichte 

Kenntnishahme des Vorfindlichen], uma acepção em que “se vê na cadeira em si mesma, por 

exemplo, que ela veio de uma fábrica.  Não empreendemos qualquer inferência, não fazemos 

nenhuma reflexão, mas apenas se vê isto na cadeira, e no entanto, não temos qualquer sensação 

de uma fábrica ou algo do tipo”.  E é neste mesmo sentido que ele espera conduzir seus 

resultados como uma “mera visualização de estruturas” [schlichter Vergegenwärtigung von 

Strukturen], presumo, estruturas ontológicas e existenciais, “que se deixam ser lidas a partir do 

                                                 
172 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 35 (GA 20, p. 45). 
173 Ibidem, p. 35 (GA 20, p. 47). 
174 Ibidem, p. 39 (GA 20, p. 50-51). 
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que é dado”175.   

 Em exemplos como este Heidegger deixa claro que aboliu por completo a diferença que 

temos por natural entre constatar e presumir, sob o pretexto de uma projeção artificial do 

comportamento perceptivo.  Claramente o que ele pretende é sugerir que podemos constatar 

algo que não comporta constatação ordinária, que temos um modo extraordinário e 

suprassensível de constatar, saber e ter certeza.  Mas o exemplo dado só parece uma constatação 

se lhe dispensamos do déficit epistêmico que dá contexto e sentido ao proferimento de um 

enunciado e sua verificação subsequente (4.1.4.2), e se lhe recai a mesma ambiguidade 

apontada acima nos termos “ver” e “mostrar”.  Afirmar acerca de uma cadeira que ela veio de 

uma fábrica só tem sentido se isto for uma questão factual em aberto, se, por exemplo, a cadeira 

em questão se assemelhasse a um objeto natural e alguém então verificasse o registro do 

fabricante.  Se o que Heidegger quer dizer, como é mais provável, é que na lida com a cadeira 

como um objeto manufaturado, já se presume que ela enquanto tal é algo que se origina de uma 

fábrica, então propor isto como algo de que cabe constatação não tem qualquer contexto de 

sentido.  Neste caso, o que um falante empreende é estritamente uma explicação do que 

ordinariamente se sustenta implicitamente no manuseio das coisas, como alguém esclareceria a 

uma criança muito pequena que perguntasse em que árvore brotam cadeiras.  Mas isto não é 

“ver” no sentido relevante, neste caso, constatar de onde um objeto factualmente se originou, e 

isto por si só não prova a verdade destas presunções ordinárias, se uma tal prova tivesse aliás 

ela mesma qualquer contexto de ocasião além do filosófico. 

 Previsivelmente, a questão se desloca para a natureza deste suposto “dado”, que 

terminará eivado da mesma ambiguidade que pesa sobre a intencionalidade que o sustenta. 

Heidegger especifica a abordagem da fenomenologia numa tematização livre de presunções 

realistas, o percebido do perceber [das Wahrgenommene des Wahrnehmens], ou o percebido em 

sentido estrito, ou seja, “não o ente percebido em si mesmo, mas o ente percebido na medida 

em que é percebido, como ele se mostra na percepção concreta”, ou ainda, o ente na sua 

perceptibilidade, o modo e a estrutura na qual ele é percebido176.   Esta especificação é razoável 

numa abordagem a priori do comportamento perceptivo enquanto tal, mas ao alegar que a 

perceptividade não deve em nada ao objeto percebido, Heidegger quer identificá-la com a 

intencionalidade em geral, de modo a poder sugerir que ela se especifica em diferentes modos 

de perceber conforme o modo de ser intencionado, o que envolve inclusive o mero representar 

                                                 
175 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 39 (GA 20, p. 51-52). 
176 Ibidem, p. 40 (GA 20, p. 52). 
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ou imaginar.  Por um momento, até se esboça a distinção entre o ente mesmo e o ente no seu 

modo de ser intencionado, mas quando este último deve ser esclarecido, Heidegger lhe atribui 

o caráter de presença corpórea [Leibhaftigkeit], ser dado em “em carne e osso”, “ao vivo”, “de 

corpo presente” etc., porque já lhe foi auferido a credencial de perceptibilidade e esta é 

subitamente revigorada em sua autoridade conclusiva, de modo a que a fronteira resulta 

novamente esfumada177. 

 Isto é muito pouco razoável, e Heidegger se vê então forçado a propor uma nova 

distinção no modo de doação para especificar que nem todo dado tem o teor conclusivo que se 

espera.  Há então o dado corporalmente [Leibhaft-gegeben] e o dado em si mesmo [Selbst-

gegeben].  No mero visualizar imaginativamente, ou presentificar, [Vergegenwärtigung] o 

objeto já está “dado” em si mesmo enquanto correlato da intencionalidade, mesmo que não 

esteja dado de corpo presente.  A corporeidade é assim um modo qualificado de doação de um 

ente.  O “dado” sentido lato ficaria então com sua pretensão cognitiva bastante esvaziada, e 

para especificar-lhe ainda alguma prerrogativa, Heidegger o contrasta com o considerar vazio, 

que curiosamente antecipa o que em Ser e Tempo será a intencionalidade do falatório, a mera 

referência verbal da conversa cotidiana.  Há então uma gradação do preenchimento intuitivo, a 

partir do seu nível mais pálido na mera referência verbal, passando pela presentificação 

imaginativa que visa de certo modo um “dado em si mesmo”, até por fim o pleno preenchimento 

no dado “em carne e osso”178. 

 Este preenchimento intuitivo intermediário, antecipado pela imaginação, parece então o 

dado epistêmico que interessa a Heidegger, que o exemplifica na situação em que alguém 

percorre mentalmente os passos de uma demonstração matemática.  Define então isto como um 

pensar “intuitivo”, e mencionando sua raridade em contraste com o pensar “cego” e “encurtado” 

que seria o mais comum, esboça uma oposição semelhante aquela que em Ser e Tempo definiria 

o movimento de superação da decadência para a decisividade. 

 Não cabe enfrentar aqui esta ideia de um preenchimento intuitivo gradual, mas ela não 

é em princípio inviável se a fronteira entre dado em sentido lato, presentificado na imaginação, 

e dado em sentido estrito, ao vivo e de corpo presente, for mantida com clareza e assiduidade.  

Deste modo, nem toda intencionalidade comportaria o dado conclusivo da percepção e do 

conhecimento, mas só aquela que confrontassem o dado em sentido estrito, ao vivo. E por um 

momento, é o que se insinua, quando Heidegger migra suas considerações para o tema da 

                                                 
177 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, (GA 20, p. 53).   
178 Ibidem, p. 41 (GA 20, p. 54) 
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intuição [Anschaung], definida como a apreensão do que se encontra de corpo presente como 

ele se mostra em si mesmo179.  Fica em aberto se a intuição comporta outro modo de apreensão 

além da percepção sensível, pois Heidegger quer propor a possibilidade da intuição categorial.  

Seja lá como esta hipótese possa ser sustentada, dada a definição de intuição, ela precisará ter 

um teor mais conclusivo do que o mero representar do dado em si mesmo, o pensar intuitivo 

proposto como preenchimento intermediário.  Logo, temos que desconsiderar a insistência que 

retorna neste trecho em se aproximar a intuição do “ver” no sentido lato proposto inicialmente, 

pois ele envolve este mero visualizar na imaginação. 

 Quando Heidegger retoma o tema do preenchimento demonstrativo [ausweisende 

Erfüllung], esperamos que ele então honre esta noção de intuição obtida, que só o dado em 

corpo presente seja um preenchimento demonstrativo, quer dizer, pleno180.  Neste, o 

intencionado e o intuído coincidem no ato de identificação e este preenchimento identificador 

é o que Heidegger então chama de evidência181.  Chegamos então à sua grande ambição nesta 

discussão, uma ideia de confirmação e de evidência que contorna a proposição e o juízo, e que 

remete não a um fato mas a algo considerado sem mediações generalistas, tal como a remissão 

ocasional que coleta algo no âmbito imediato de consideração sem presunção de essência 

substancial.  Previsivelmente, Heidegger pretenderá reduzir a verificação de proposições a este 

tipo de dado não-proposicional. 

 Até aqui temos então os seguintes qualificativos com que conseguimos reter a fronteira 

entre o que é meramente representado e o que é atualmente constatado:  de um lado, o ente 

representado, dado em sentido lato, intencionado como algo em si mesmo num preenchimento 

���������
�����������
���������� ����	������������� sentido estrito, quer dizer, de corpo 

presente, intencionado como algo imediato num preenchimento identificador ou pleno, uma 

evidência.  Por mais complicada que pareça, essa distinção ainda é manejável se esclarecida 

nestes termos.  Mas Heidegger começa a apagar novamente os limites traçados quando 

comemora que a evidência é uma função universal da intencionalidade182.  Neste caso, nem 

toda evidência seria do dado de corpo presente, mas haveria também evidência do dado em 

sentido lato, no desejar e no ter esperança, logo, também na representação e no pensar intuitivo.  

Isto é fácil de se concluir, mas podemos, por caridade, ignorar mais este deslize e nos atermos 

à distinção obtida para ver até onde a podemos manter. 

                                                 
179 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 47 (GA 20, p. 64). 
180 Ibidem, p. 49 (GA 20, p. 65-66). 
181 Ibidem, p. 50 (GA 20, p. 67). 
182 Ibidem, p. 51 (GA 20, p. 68). 
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 Com as noções de evidência e identificação, Heidegger articula uma elucidação do tema 

da verdade como correspondência, especificando então três sentidos: [i] Identidade entre 

pensado e intuído experienciada na apreensão do objeto, mesmo quando esta apreensão é 

���6�����esta relação de identidade Heidegger chama de relação de verdade [Wahrverhalt������

���
8�
�������������	��������������������6��(��J�������	��=��������
��������K��#����Sexta 

Investigação Lógica de Husserl, mas Heidegger omite uma quarta ali proposta, que é 

proposicional, assim como um aspecto da primeira definição, que em Husserl era não só 

identidade mas também estado de coisas, ou, ao pé da letra, relação material [Sachverhalt]183. 

Tentará reduzir estes sentidos à identificação não-proposicional pensada em [i] como relação 

de verdade. 

 Assim Heidegger tenta distinguir numa proposição a relação de verdade e a relação 

material (estado de coisas) segundo a ênfase que se dá ao ser ou ao predicado.  Numa frase 

como “A cadeira é amarela”, pode ser dada ênfase no “ser” do ser-amarelo, tendo em vista que 

a cadeira é efetivamente e realmente amarela, ou seja, a efetividade da relação de verdade, a 

identidade entre pensado e intuído.  Ou pode se dar ênfase no “amarelo” do ser-amarelo, 

remetendo então a um momento estrutural do estado de coisas enquanto relação real entre 

sujeito e predicado184.  Heidegger então vai sugerir que a verificação desta relação predicativa 

é uma explicitação do que foi implicitamente apreendido na percepção do ente185, que perfaz, 

naturalmente, a relação de verdade da identificação (assim Heidegger interpreta a ideia 

aristotélica de que o enunciado é ao mesmo tempo synthesis e diairesis).  Ora, mas esta relação 

predicativa não é ela própria uma parte real da cadeira, do que Heidegger conclui que se trata 

de uma parte ideal, que foi do mesmo modo previamente apreendida, e que consiste numa 

objetividade de novo tipo, a saber, não-sensorial, categorial ou ideal. 

 Esta objetividade de novo tipo ainda é um dado em corpo presente?  Ou se perfaz com 

o mero dado em sentido lato do pensar intuitivo?  Heidegger fala somente num “dar-se em si 

mesmo originário” [originären Selbstgebung]186, fundado num outro dado da percepção 

simples, esta sim, um dado corpóreo187.  Mas para ser uma intuição categorial, precisa ser antes 

de tudo uma intuição, logo, também deveria ser um dado corpóreo.    Além disso, é mais ou 

menos esperado que o que confirma um enunciado ordinário seja uma evidência, ou seja, um 

                                                 
183 Husserl, Investigações Lógicas – Sexta Investigação, p. 100. 
184 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 54 (GA 20, p. 71-72). 
185 Idem, p. 63 (GA 20, p. 85-86). 
186 Idem, p. 60 (GA 20, p. 80). 
187 Idem, p. 62 (GA 20, p. 84-85). 
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preenchimento intuitivo pleno.  Mas como uma objetividade ideal pode ser mais do que o 

preenchimento intermediário da representação? 

 É impossível decidir estas questões sem um estudo profundo da intuição categorial e da 

síntese de recobrimento em Husserl, o que ultrapassa os recursos da pesquisa.  Mas é possível 

perguntar, ainda que tateando provisoriamente, se Heidegger não levou estas ideias longe 

demais, supondo não haver presunção adicional à explicitação do predicado no que foi 

percebido, ou seja, descartando a remissão categórica que supõe um substrato de determinações, 

uma presunção que não é desprezada por outras leituras de Husserl188.  Sacar esta presunção é 

útil para fazer parecer que o juízo não se distingue da percepção do objeto.  Mas agora 

Heidegger precisa sustentar que esta “presunção” foi de alguma forma percebida 

implicitamente a cada vez no próprio objeto, quando ela, na verdade, é sustentada 

implicitamente no proferimento do enunciado e no déficit epistêmico que dá sentido a este 

proferimento, e orienta deste modo a síntese dos atos de percepção e de explicitação do 

predicado na verificação.  Como ela própria não é verificável, precisa então ser sustentada como 

a evidência de uma objetividade ideal adicionada à objetividade ordinária.  Uma tal objetividade 

ideal até existe, mediante um ato posterior de ideação ou substantivação do próprio estado de 

coisas, mas que é ele próprio proposicional, ou seja, tornar o fato um objeto de proposições de 

segunda ordem.  Este aliás é o exato sentido em que esta objetividade é ideal, diferente da 

objetividade real das coisas ela não subsiste sem o ato de ideação anterior.  Isto não sugere, no 

entanto, que ela resulte de uma evidência ou percepção de segunda ordem, mas sim que foi 

implementada logo de início na percepção ordinária do objeto, viabilizando a própria 

articulação proposicional desta percepção, articulação esta que a habilita para uma verificação.  

O que se considera neste caso não é uma outra coisa acrescida às coisas ordinárias, mas o modo 

de comportar-se inconspícuo que toma uma coisa enquanto tal, e que pode então ser realçado 

em regresso por meio de tematizações, formalizações, articulação de estruturas etc.  Heidegger 

estaria então só explicitando o que foi implicitamente presumido na percepção, e não algo de 

ideal que foi percebido junto com o que é real.   

 Quando se repara como Heidegger desconsidera o déficit epistêmico e sua respectiva 

pretensão realista, os quais dão contexto de pertinência ao enunciado enquanto possibilidade 

concreta de discurso, se entende por que o exemplo de verificação manejado em Ser e Tempo

parece algum tipo de jogo da memória.  O exemplo faz parecer que a confirmação é algum tipo 

de reminiscência de um dado prévio imanente à situação de proferimento do próprio enunciado, 

                                                 
188 Por exemplo, Almeida, G., Fenomenologia e Análise Linguística, p. 36. 
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contornando a ideia mais ou menos implícita quando se profere sentenças de que os estados de 

coisas que elas descrevem se encontram decididos numa realidade publicamente acessível e 

transcendente à situação de proferimento.  É esta ideia o que diz que a verificação usualmente 

reivindica uma ampliação da situação de proferimento que a mera remissão identificadora não 

supre, ainda que oriente.  Esta ampliação, que se cumpre com a efetivação da remissão 

identificadora diferida, é o que dá contexto para a explicitação do predicado ser tomada como 

algo mais do que uma mera explicitação, ou seja, como uma evidência que confirma o 

enunciado ora verificado.  A evidência, portanto, tem contexto uma vez que a identificação é 

bem sucedida, mas não se esgota nesta identificação, envolve ainda a apreensão bem sucedida 

da predicação pretendida.  Ora, uma segunda evidência, que confirmasse a unidade entre o ente 

identificado e o predicado constatado só parece necessária se a presunção realista da remissão 

categórica, presunção que orienta a própria verificação, fosse artificialmente suprimida, como 

Heidegger o faz.   

 Afinal, o que propriamente se verifica no enunciado, a saber, a remissão predicativa, 

Heidegger toma por explicitação porque a considera só do ponto de vista da situação de 

verificação e sem considerar o déficit epistêmico prévio que dá contexto a esta situação.  E o 

que se presume, a saber, a remissão categórica, Heidegger precisa atribuir a uma evidência de 

segunda ordem igualmente imanente à situação de identificação.  Como constatar e presumir se 

tornaram indistinguíveis na sua abordagem, ambos podem ser absorvidos num só ato de 

identificação pensado aqui como remissão imediata sem pretensão essencialista, mas que na 

verdade se confunde com a remissão apofântica da mera pronúncia do enunciado.  Neste pacote, 

foi fácil introduzir a ideia de que a verificação ordinária de enunciados depende de uma suposta 

evidência ideal que era de todo desnecessária, mas que serviria como precedente para outro 

dado epistêmico mais ambicioso e igualmente problemático.   

 Pois agora Heidegger pretende ampliar seu domínio de objetividades ideais com os atos 

de ideação que mediante abstração expõem universais189, e num nível ainda mais elevado, 

estruturas a priori lógicas190 e ontológicas191, e naturalmente sustentará que estes dados também 

são intuições e evidências.  Com alguma razão, alega-se que não se tratam de construtos 

arbitrários, mas agora se recoloca a questão se estamos lidando com dados corpóreos ou dados 

no sentido lato, se estas ideias precisam ter algum tipo de apresentação epistêmica de qualquer 

                                                 
189 Heidegger, M., History of the Concept of Time – Prolegomena, p. 67 (GA 20, p. 91-92). 
190 Idem, p. 70 (GA 20, p. 95). 
191 Idem, p. 72 (GA 20, p. 98-99). 
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ordem, e Heidegger não especifica isto de modo conclusivo.   

 Neste ponto fica difícil para ele manter-se assíduo na distinção e decidir-se.  De que 

modo uma propriedade universal ou uma estrutura ontológica é corporalmente dada enquanto 

tal numa intuição sem se especificar na instanciação da propriedade e da categoria no objeto?  

E se não o é, se a sua visualização é a do pensamento intuitivo e do dado imaginativo no sentido 

lato, qual a autoridade epistêmica desta visualização, em que sentido ela é ainda uma intuição?  

Em que sentido discursivo claro alguém pode dizer que constatou que existe a cor vermelha ou 

que todas as coisas são sujeitos de atributos?  Na verdade, nenhum, se por “constatar” aqui não 

estamos novamente querendo dizer apenas sinalizar, explicitar ou dar atenção ao que já estava 

implicitamente presumido nas práticas discursivas cotidianas.  Mas neste caso, não há 

parâmetro para reunir estas performances discursivas com a verificação de enunciados sob um 

mesmo gênero de procedimento epistêmico, uma vez que, ao contrário destas últimas, elas não 

envolvem acréscimo de informação factual nova à situação hermenêutica.  Atos de ideação 

deste tipo são estritas articulações expressivas das presunções ontológicas prévias por parte de 

quem comparece na situação de proferimento, e por isto mesmo não servem como evidência ou 

prova conclusiva da verdade destas presunções, se é que admitem qualquer demonstração. 

 A intuição categorial, pelo menos esta que resulta de uma ideação de segunda ordem, e 

que pretende acentuar objetos abstratos e estruturas intencionais, só poderia reivindicar o 

caráter mais brando do dado em sentido lato, derivado e dependente da interpretação que a 

elaborou, e sua pertinência ou apelo seria apreciada não em termos da evidência que ela porta, 

que por ser artificial não é em si mesma conclusiva, mas nos termos da possibilidade concreta, 

quer dizer, do quão a própria explicitação esclarece e dá a compreender a respeito do que 

presumimos cotidianamente no desempenho de nossas aptidões discursivas elementares.  Mas 

Heidegger nunca admite isto francamente, para não lhe comprometer a suposta autoridade 

epistêmica enquanto algo de que se pode “saber”, ter “provado” e ter “certeza”.   

 Por fim, esta ideia tem uma implicação desastrosa para o questionamento da verdade 

que Heidegger pretende empreender. Neste texto, Heidegger dá a entender que este é o recurso 

metodológico de que pretende se servir em suas próprias investigações ontológicas e 

existenciais, uma pretensão bastante enigmática do ponto de vista do paradoxo da tematização.  

Nada impediria que, enquanto filósofo, Heidegger defendesse a possibilidade em tese da 

intuição categorial, mas enquanto pensador que pergunta por outro parâmetro de verdade 

diverso do proposicional, não deveria ter lhe passado desapercebido o parentesco desta ideia 

com os procedimentos de formalização de que ele próprio apontou as limitações para reter os 
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temas existenciais e ontológicos na modalização da possibilidade concreta (como visto 

anteriormente em 3.2.2).  Em ambos os casos, o pesquisador julga estar diante de algo efetivo 

a respeito de que se pretende fazer enunciados verdadeiros.  Mas esta é justamente a noção 

semântica de correspondência real que Heidegger pretendia evitar e de que esboçou uma 

alternativa na chamada à situação hermenêutica por meio da questão do ser-aí e na disciplina 

do indício formal pelo qual enunciados são interpretados como possibilidades concretas.  A 

intuição categorial é um dos muitos preconceitos metodológicos que não permitiu a Heidegger 

conduzir uma elucidação bem sucedida e consequente do que seria uma noção de verdade 

diferente da correspondência proposicional.   

 Curiosamente, em Ser e Tempo, a ideia de intuição categorial não é mencionada, mas a 

sua ambiguidade parece retornar no “conceito fenomenológico de fenômeno” (ST, 31), 

mostrando que primordialmente o que interesse a Heidegger é esta ambiguidade.  Este dado 

epistêmico genérico e incerto em seus critérios é o que vai servir de suposta evidência para o 

desvelamento pensado como um mesmo gênero de verdade que reúne tanto a correspondência 

proposicional, a descoberta da realidade e o descerramento do ser-aí como possibilidade mais 

própria, e que supostamente deveria nos permitir não tomar este último como uma 

correspondência de qualquer ordem.  Deveríamos poder dizer que o ser-aí reivindica um tipo 

de verdade que não é a efetividade de um ente subsistente.  Mas ao vincular o descerramento a 

um tipo de evidência mesmo problemática pensada sob o gênero do desvelamento, Heidegger 

o transformou em algo de que se pretende ter uma prova ou estar efetivado num arremedo 

enigmático de realidade, uma realidade que não seria real, mas que se poderia de algum modo 

constatar.  Tudo que Heidegger conseguiu com sua fenomenologia foi transformar o 

desvelamento e o descerramento numa correspondência de segunda ordem, o que só serviu para 

encravar estes conceitos entre o paradoxo e a banalidade.  Quando isto parecia impossível de 

se ignorar, Heidegger tentava compensar do outro lado do problema, procurando alegar que 

nem mesmo a correspondência proposicional era primordialmente uma correspondência real, 

com os resultados estapafúrdios que Tugendhat denunciou, e para o que contribuiu o abuso da 

ambiguidade da linguagem natural em que o conhecimento parece ter por correlato não um fato 

mas um objeto.  No seu esforço em reduzir a um dado cognitivo universal tanto o desvelamento 

e o descerramento quanto a descoberta, Heidegger não pode lidar bem com o fato de que os 

dois primeiros não admitiam dados cognitivos de qualquer sorte mas tão somente expressão 

mais ou menos significativa ou pertinente, e fez então parecer que ao segundo bastariam dados 

cognitivos imanentes, que pudessem ser supridos com a mera representação, e em verdade, com 
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a mera expressão, pois representar é representar mediante signos.  Para tanto, contribui em 

grande parte a ambiguidade que palavras de cunho epistêmico permitiam em serem lidas com 

o sentido de mera expressão simbólica ou explicitação. Quando Heidegger queria a aparência 

de uma argumentação a priori, quer dizer, universal e necessária, adotava o sentido brando de 

dado em si mesmo enquanto algo somente intencionado e omitia que mesmo isto só se dava por 

algum meio simbólico discursivo, fazendo parecer então que uma informação factual nova era 

trazida à menção.  Quando queria dar a entender que provava de modo peremptório, que suas 

alegações haviam sido demonstradas como verdadeiras e evidentes, então reivindicava o dado 

no seu sentido estrito, pretensamente conclusivo, mas sub-repticiamente despojado de suas 

condições normativas elementares.   

 Entre diversas consequências ruins, as próprias elucidações específicas da descoberta e 

do descerramento ficariam comprometidas em plausibilidade e consequência, como a recepção 

crítica do seu pensamento apontou em diversos temas.  Por exemplo, se é um mesmo dado em 

sentido lato enquanto representar e pensar intuitivo que é o gênero universal de evidência de 

qualquer verdade, então ele é o mesmo dado de confirmação tanto dos enunciados ordinários e 

suas respectivas verificações quanto do descerramento da possibilidade mais própria da 

existência de quem questiona. 

 No primeiro caso, fica sugerido que os enunciados objetivamente corretos mas 

pronunciados displicentemente não são “verdadeiros” no sentido que Heidegger respeita192.  A 

verdade envolveria sempre um representar intuitivo por parte de quem fala, que seria autêntico 

somente para quem lida diretamente com aquilo de que se trata ou para quem empreende uma 

visualização interior.  Ainda que isto dê voz a uma reserva natural para com a informação não 

verificada, esta ideia levou Heidegger a desautorizar uma contribuição epistêmica importante 

da impessoalidade em nossas formas de vida, o acervo cognitivo compartilhado em comunidade 

e a presunção metafísica da realidade do ente subsistente que estrutura este acervo, e a 

reivindicar uma proeminência exagerada do indivíduo e de sua percepção particular. 

 No segundo caso, fica sugerido que a verdade existencial envolve do mesmo modo 

algum esforço heurístico por parte do indivíduo para chegar a este pensamento intuitivo 

qualificado que exibiria a possibilidade mais própria.  Isto por seu lado obstrui que se possa 

questionar o poder-ser mais próprio no contexto da situação hermenêutica e nos induz a pensar 

que o próprio [eigentlich] é um atributo do falante individual sob a ideia da consistência do si 

                                                 
192 Heidegger, M., Nietzsche, V. I, p. 35. 
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mesmo (ST, 322), o que, dado o seu incontornável teor predicativo, não poderia ter um 

desenvolvimento coerente sem uma recaída no essencialismo, agora sob fundamentos 

meritórios, numa doutrina moral de perigosa afinidade com o fascismo.  Embora a analítica 

existencial conduzida em Ser e Tempo permita outras leituras da autenticidade existencial, é 

forçoso reconhecer que em sua adesão ao nazismo Heidegger aplicou esta em que o poder-ser 

mais próprio é sempre de um indivíduo merecedor, o que no caso do ser-aí do povo se 

especificava na figura do líder, e em resistência e oposição à comunidade e sua perspectiva 

difusa e incerta, o que em política remeteria à incerteza e indefinição dos regimes democráticos.  

Se o ser-aí não tem uma substância real, ele poderia no entanto ter uma “substância” heroica 

quanto mais se empenhasse numa possibilidade existencial dignificada pelo próprio empenho 

e pela convicção íntima que se dispensa de justificações, ofuscando as ideias de revisionalidade 

e escuta que a situação hermenêutica deveria inspirar. 

 Em ambos os casos, o solipsismo cartesiano parece ter se insinuado e sido levado às 

suas piores implicações, pois o que inadvertidamente Heidegger está perseguindo é aquela 

velha expectativa de uma evidência isenta da contingência da falsidade que caracteriza a 

verdade proposicional.  Aqui a filosofia da consciência deixou sua sequela, que combinada com 

o messianismo filosófico de Heidegger ainda compromete os melhores potenciais da 

abordagem hermenêutica que ele mesmo propôs para a analítica existencial.  O 

desenvolvimento natural desta abordagem, por outro lado, deveria se orientar para a 

tematização da linguagem enquanto comportamento fundante da intencionalidade enquanto 

compreensão de ser, já que interpretar é basicamente expressar algo tomado por significativo 

em uma nova configuração de sentido que se faça mais interessante e esclarecedora aos falantes 

empenhados na situação de proferimento.  Isto seria compatível com o movimento que 

comumente se atribui ao chamado segundo Heidegger para o questionamento da obra de arte, 

da poesia e da linguagem como a “morada do ser”.  E a verdade, materialmente considerada, já 

não mais competiria ao discurso filosófico, que só elucidaria suas condições de possibilidade.  

Mas para articular minimamente uma metodologia hermenêutica consequente e quietista, 

Heidegger ainda teria que ter vencido a nostalgia de uma suposta epifania ontológica atribuída 

aos pensadores gregos originários. 
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4.5 A roupa nova do Rei:  ser, expressão e verdade 

 As dificuldades aqui mencionadas reivindicam mais estudo e reflexão, mas não podem 

mais ser ignoradas na apreciação do mérito da proposta de Heidegger a respeito da verdade, 

sobretudo porque são elas o que tem gerado a falsa impressão de que esta proposta é fútil ou 

incoerente.  Heidegger tem bons motivos para propor uma ressalva às presunções ontológicas 

da correção proposicional a respeito dos temas que tem em mãos, a saber, o sentido do nosso 

modo de ser, ou seja, da vida enquanto ser-aí, e o sentido da condição ontológica fundamental, 

o sentido de ser.  Não é porque desenvolveu esta ressalva de modo equívoco em termos 

epistêmicos que o enredavam de volta na gramática do enunciado categórico e do ente 

subsistente que o mérito dela própria tenha que ser descartado.  O capítulo que se segue é uma 

tentativa de desenvolver esta proposta sem incorrer nas ambiguidades discutidas até aqui.  Se 

as ideias de Heidegger a respeito de evidência e intuição carecem ainda de uma crítica 

peremptória em todas as suas implicações e reivindicadas fontes, é possível no entanto mostrar 

como as suas próprias alegações sobre parâmetros de verdade adequados à analítica existencial 

e à questão do sentido de ser se mostram bem mais naturais e convincentes uma vez que as 

tenhamos deixado de lado. 

  Uma das repercussões mais expressivas da ambiguidade epistêmica aqui discutida na 

noção de verdade como desvelamento é o refrão recorrente de que a verdade não é 

primordialmente uma possibilidade do discurso mas uma concessão originária do ser e uma 

propriedade primordial do ente.  Pois se algum tipo de evidência não-proposicional e imanente 

é possível, e se toda evidência enquanto tal é verdadeira, então é uma tentação inevitável pensar 

que este é um tipo de verdade que transcende toda articulação discursiva e que se confundiria 

com o próprio dado em si mesmo na remissão imediata.  Eventualmente, Heidegger chega muito 

perto de simplesmente identificar verdade e ser193, o que poderia ser uma ideia estimulante se 

não fosse encaminhada como uma tergiversação do que se espera elucidar no questionamento 

da verdade proposicional para uma resposta aparentemente óbvia mas ociosa.  É claro que o 

que torna uma sentença verdadeira é o ente de que ela trata, mas isto por si não informa nada a 

respeito do que uma sentença precisa especificamente atender em relação ao ente que ela trata 

para ser considerada verdadeira. 

 Temos naturalmente uma ideia de algum modo vaga a respeito de uma reciprocidade 

                                                 
193Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 164 (GA 40, p. 109-110). 
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entre verdade e ser, a impressão de que a verdade é uma ocorrência com implicações 

ontológicas.  Proposições só são verdadeiras porque aquilo que elas descrevem é o caso.  A 

proposição falsa, portanto, é tida em descompasso ou em dívida com o que de fato é.  Se alguém 

presume além disso que toda verdade contingente precisa fundar sua autoridade em alguma 

outra verdade não-contingente, vai então propor que a verdade do enunciado é derivada e 

subalterna à efetividade do ente subsistente, e dirá então que esta efetividade é a verdade 

primordial e que é uma aparência superficial pensar que só juízos, sentenças e proposições 

podem ser verdadeiros quando estes só podem sê-lo se algo que não é ele mesmo discursivo o 

for em primeiro lugar.  Esta ideia de que mais verdadeiro do que o enunciado é o próprio ente 

só desfruta de um certo apelo retórico porque a efetividade que torna o enunciado verdadeiro 

precisa ser interpretada como tal e o jogo de palavras dissimula que esta interpretação também 

é discursiva, ainda que no mais das vezes siga implícita sob a pronúncia e a verificação dos 

enunciados.  Os entes só são tidos por autênticos, efetivos ou mesmo relevantes porque são 

tomados numa conjuntura significativa que é articulada simbolicamente.  A questão que se 

poderia então colocar é se esta articulação é sempre proposicional ou se envolveria outras 

gramáticas.  Mas sugerir que a verdade é um evento anterior e independente da linguagem é 

implausível diante da ideia mais elementar acerca desta noção e incoerente com a própria 

doutrina de Heidegger, que prevê a fala como um elemento constitutivo do descerramento e da 

compreensão de ser. 

 A postulação de que o lugar originário da verdade não é o enunciado pode ser 

interpretada num sentido mais forte e outro mais modesto.  O sentido mais forte, que ecoa a 

ambiguidade epistêmica aqui discutida, diz que a verdade é primordialmente um dado 

epistêmico que não se deixa articular mediante a correspondência proposicional ou qualquer 

tipo de articulação discursiva.  O sentido mais fraco diz apenas que as condições transcendentais 

da verdade proposicional não são elas próprias algo de subsistente a ser descrito por meio de 

proposições e sua elucidação pede portanto outro tipo de articulação discursiva com um 

respectivo parâmetro de verdade alternativo ao da correspondência real.  O exercício que se 

segue adotará esta segunda leitura, e vai reter portanto a presunção ordinária de que a verdade 

é sempre uma aptidão do discurso em atenção ao modo de ser do ente que se encontra em 

questão.  Um parâmetro de verdade, portanto, será um critério de seletividade e revisão 

contingentes de lances discursivos segundo as presunções ontológicas em curso.  Tais 

parâmetros podem ser chamados semânticos, em distinção dos critérios sintáticos cuja revisão 

e seletividade é internamente normativa ou gramatical.  Diferentes presunções ontológicas 
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pedem diferentes parâmetros de verdade.  A presunção ontológica do ente subsistente, implícita 

não só na remissão categórica mas também nas remissões instrumentais da lida com o ente 

intramundano, pede o parâmetro de verdade da correspondência proposicional (por isso a 

verificações de enunciados tem autoridade revisora sobre a lida instrumental), portanto, uma 

semântica de realidade.  As presunções ontológicas do ser-aí, mais sutis e ainda pendentes de 

elucidação, podem reivindicar um outro parâmetro de verdade, se o procedimento ordinário de 

determinação predicativa for obstado nesta elucidação.  É justamente o que, no capítulo 2, 

vimos ser o caso, na medida em que o ser-aí é colhido junto à vertigem da questão de ser, em 

razão da qual o modo de ser do ente que retém determinações gerais em conceitos também se 

encontra em questão.  A analítica existencial deve esclarecer se o modo de ser do ser-aí 

comporta uma semântica de realidade ou se, ao contrário, exige uma semântica de outra ordem.  

Mas o modo de ser do ser-aí, enquanto ente que articula o sentido de ser no comportamento 

questionador, é justamente o que sustenta as condições transcendentais da verdade 

proposicional, e amplia-se então a questão para a possibilidade de que estas condições, e não 

as proposições ordinárias, demandem uma semântica alternativa àquela da realidade.  Esta 

questão se encontra em aberto e pode se definir pela segunda hipótese, mas para tanto, toda e 

qualquer semântica de teor epistêmico precisa ser descartada em relação ao descerramento do 

ser-aí e ao desvelamento do ser, do contrário, a presunção realista do ente subsistente se impõe 

como incontornável, pois saber é saber que algo é o caso. 

 Esta orientação não encontrou em Heidegger seu melhor desenvolvimento, mas não é 

de todo estranha às suas próprias contribuições.  Ela está sugerida num texto decisivo deste 

debate, quando Heidegger por fim capitula da sua pretensão de explicar a verdade proposicional 

como desvelamento e se preocupa em reter este último como condição transcendental da 

primeira.  Mais que isso, Heidegger tem o cuidado de situar toda e qualquer remissão epistêmica 

no domínio condicionado da verdade proposicional em termos de concordância: “Evidência, 

certeza de qualquer grau, qualquer espécie de verificação da veritas, movem-se já com esta no 

âmbito da clareira que impera194”.  Não se pretende mais “ver” nem “mostrar”.  De modo muito 

sugestivo, o desvelamento agora é considerado como questão em aberto, e Heidegger se permite 

apenas colocações evocativas que assinalam a importância proeminente desta questão. 

 Descartadas as semânticas epistêmicas, as alternativas que restam para o descerramento 

já foram esboçadas ao longo deste percurso e dizem respeito ao âmbito de sentido que o ser-aí 

encontra no contexto ocasional da situação hermenêutica:  pertinência, relevância, premência, 

                                                 
194Heidegger, M., O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, p. 79 (GA 14, p. 86) 
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menção, o que está em questão e o que vem ao caso. A disputa acerca destes parâmetros não é 

trivial e pode ser encaminhada de modo significativo segundo a bivalência sugerida por 

Heidegger entre próprio e impróprio.  O ser-aí é o ente que põe o próprio ser em questão, cujo 

modo de ser portanto é elucidado a partir do seu próprio empenho na situação hermenêutica.  

Esta, por seu lado, contém implicitamente a própria questão que o ser-aí sustenta acerca do seu 

próprio ser, pois a cada vez presume o que seria uma resposta a esta questão.  O que a cada vez 

está em questão como o que reivindica menção e atenção tem implicações para esta questão, 

pois os falantes tratam de algo que lhes diz respeito e lhes importa segundo a interpretação que 

sustentam a respeito de si mesmos, i.e., de quem são.  Ser-aí e situação hermenêutica 

compartilham da mesma sorte no questionamento sobre o que reivindica ser proferido e 

expresso.   

 Assim o desvelamento pode ser encaminhado como a própria questão acerca do 

entrelaçamento entre descerramento e descoberta. Um estudo muito interessante conduzido por 

Regine Eckardt levanta os usos naturais de eigentlich que seguem ideias de contexto, menção 

válida e relevância.  Um resultado especialmente sugestivo diz respeito ao sentido do termo 

como verdade.  Sob entonação enfática, o uso como advérbio expressa o contraste entre um fato 

efetivo e digno de menção em relação a uma suposição oposta que contextualmente se interpõe 

em atenção e visibilidade, e requer portanto uma mudança de foco na situação de 

proferimento195.  Isto sugere que a competência veritativa que se pode propor em termos de 

descerramento não é indiferente e nem paralela à descoberta, como se lhe acrescentasse um 

dado material adicional ou prévio, mas sim um remanejamento do dado informativo da 

descoberta segundo o que se tem em vista na situação, o que envolve de certa maneira sempre 

outro ente intramundano.  Descoberta e descerramento guardam uma simultaneidade radical na 

medida em que o ente em questão importa para o ente que questiona e incita a este último que 

o acentue e o explicite numa compreensão de ser, no evento em que o real adquire significância 

enquanto refratário ao sentido que se configura nesta própria refração como marcado e finito.  

A questão do desvelamento é a questão da expressão enquanto esta refração que instaura 

simultaneamente ser-aí e presença [Anwesenheit] do ente subsistente, a expressão em seus 

próprios fundamentos e em sua própria premência, uma questão que Heidegger 

equivocadamente rondou mediante a abordagem ambígua da aparição, do fenômeno e 

assemelhados.  A sedução exercida por esta ambiguidade agora se explica.  Na medida em que 

                                                 
195Eckardt, R., Eigentlich: On Content, Context, and Contrast���(�#��The Real, The Apparent and What is Eigentlich, 

p. 23. 



��
�

�

algo é trazido da insignificância e é então tomado como significativo, mesmo enquanto mero 

signo, torna-se algo que pode ser visto.  Mas isto só testemunha a simultaneidade entre 

descerramento e descoberta e que é a título desta última que se dá a possibilidade da observação, 

ao passo que a emanação do tácito ao manifesto, que é pensada no desvelamento, tem o teor 

discursivo do gesto e da menção. 

 Esta é a linha de alegação que se pode interpor a um interlocutor mais intolerante com 

a ideia de um parâmetro não-proposicional de verdade, como Tugendhat.  Um tal crítico 

naturalmente perguntaria qual interesse ainda resta numa noção de verdade desprovida de teor 

epistêmico, uma verdade que não se sabe.  A aparência de que esta objeção é intransponível 

deveria ceder uma vez que considerássemos diversos usos naturais de noções afins à noção de 

verdade que extrapolam a mera ideia de correspondência entre sentença e fato.  Diferente das 

noções epistêmicas, cuja ambiguidade na língua natural é em última análise incoerente e pode 

acarretar colapso das distinções que elas próprias deviam preservar, a noção de verdade tem 

uma distensão de significado bem mais ampla, variações legítimas que reivindicam critérios 

próprios e não triviais que se mostram nas ideias ordinárias de sinceridade, honestidade, 

autenticidade existencial, significância, proeminência etc.196.  A resposta que se poderia sugerir 

seria então que o descerramento decisivo e o ser não são verdades que primordialmente se sabe, 

mas que simplesmente se é, o que discursivamente não comporta qualquer descrever mas tão 

somente um estrito expressar-se.  O ser-aí se expressa na medida e no modo em que tão somente 

é.  Também o ser se faz expressar na medida em que o ser-aí se vê suscitado a sustentar uma 

compreensão de ser.  Em ambos os casos a verdade da expressão não se presta a verificações 

de fatos e a arrecadação de dados informativos mas ao apelo da expressão em seu ato. 

 Descoberta e descerramento podem então ser retidos como possibilidade concreta se 

considerados como algo que nos importa questionar, permitindo um esboço da topologia 

semântica que Heidegger pode sustentar.  Descoberta se articularia como a questão sobre o que 

é o caso, e admitiria bivalências orientadas pela negação real tais como verdadeiro ou falso e 

viável ou obstruído.  Descerramento se articularia como questão sobre quem se importa, o que 

não comportaria remissão verificadora mas tão somente expressão.  Ao contrário do que 

Heidegger pretendia com sua ideia de evidência fenomenológica, alguma bivalência precisa ser 

proposta para termos uma noção de verdade e aqui ela se bifurca em decadência ou decisividade 

segundo uma ideia de negação existencial proposta a partir da crua e opaca subsistência das 

coisas no que elas, em última análise, não nos dizem respeito.  Este não dizer respeito enquanto 

                                                 
196 McGrath, S. J., The Interpretative Structure of Truth in Heidegger, p. 47. 
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tal, no entanto, é a própria angústia e nos importa de um modo crucial no que sugere que no 

ente subsistente reside uma falta que nos pesa.  Este entrelaçamento entre descerramento e 

descoberta e que nos é afetivamente relevante é o que precisa ser questionado no desvelamento, 

cuja bivalência pode então ser esboçada entre esvaziamento da significância e evento pleno de 

sentido, ou mais simplesmente entre esquecimento e expressão.  E este é o parâmetro de 

questionamento do ser, que em última análise é a questão acerca daquilo que torna algo digno 

de questionamento.   

 A irredutibilidade e complementaridade entre situação hermenêutica e mundo não é 

estanque, mas assume diferentes configurações em cada uma destas três abordagens.  Na 

descoberta sustenta-se uma simultaneidade de todo o ente subsistente em relação à situação 

segundo a ideia de uma presença nivelada, com a restrição de acesso da situação.  Configurado 

em decadência, o descerramento preserva esta presunção da descoberta e a aplica sobre os 

próprios interlocutores da situação hermenêutica, tomados por sujeitos de estados, títulos, 

posições etc., como se eles fossem uma das coisas dispostas no mundo.  Configurado em 

decisividade, o descerramento suspende estas presunções essencialistas e restaura aos 

interlocutores da situação hermenêutica a estrita condição de possibilidade concreta, então 

reivindicada como própria num esforço de composição sobre o acervo material haurido na 

descoberta e legado pela mundanidade, e que é empreendido a partir da própria situação 

segundo a estrutura da temporalidade.  O descerramento de mundo então articula este acervo 

historicamente como vinculação singularizada no ter-sido [Gewesenheit] e possibilidade em 

aberto no porvir [Zukunft].  No desvelamento, como o próprio entrelaçamento entre 

descerramento e descoberta é colocado em questão, os próprios termos categoriais em que o 

descerramento de mundo se sustenta podem ser reconfigurados a partir de uma composição 

discursiva proposta na situação, num evento hipotético que Heidegger imaginou sob a ideia de 

acontecimento apropriativo [Ereignis].  Nenhum dos dois últimos casos implica em acréscimo 

ou revisão no acervo cognitivo da comunidade, que só se dão pela descoberta, mas tão somente 

em reinterpretação deste acervo.   

 A expressão discursiva também possibilita que reabilitemos a sugestão etimológica da 

palavra grega Aletheia que Heidegger pretende explorar em sua argumentação.  As acepções 

epistêmicas propostas aqui só legaram problemas aos três conceitos semânticos de Heidegger.  

Elas presumem de um modo tortuoso a própria subsistência que supostamente deveria ter sido 

contornada no descerramento e no desvelamento, pois seja o que está coberto, cerrado ou 

velado, o está para nossas faculdades cognitivas mas pensado como subsistindo em si mesmo 
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além da atualização destas faculdades.  Esta implicação é boa no caso da descoberta, mas é ruim 

no caso do descerramento e do desvelamento, pois implode o poder ser mais próprio (a 

liberdade) e a diferença ontológica. O melhor sentido que se pode tirar da etimologia da palavra 

grega é o que remete ao rio mitológico do esquecimento.  Com efeito, é na direção oposta da 

saturação semântica trazida pelo hábito e pela indiferença cotidiana que o desvelamento se 

reivindica como verdade, como aquilo que merece resgate da obliteração indolente.  Ora, o 

recurso de que dispomos para resistir ao esquecimento é uso de marcas, cuja significância pode 

ser a cada vez reapropriada pela comunidade para testemunhar a vinculação histórica que lhe 

constitui a identidade.  Vinculação ao que já é ido e que pode no porvir ser reavido da imersão 

no fluxo da repetição irrefletida, o desvelamento pensado como resgate do que é significativo 

na pronúncia decisiva testemunha, no que a presume, a temporalidade como horizonte de 

sentido do ser, e sem reivindicar a presença real do que é retomado simbolicamente neste 

proferimento, cuja significância aliás pode residir justamente na sua ausência incontornável e 

consequente impossibilidade de qualquer exibição. 

 O mais tenaz esquecimento, que é recíproco ao esquecimento da questão de ser, é a 

vinculação narrativa entre descerramento e descoberta no acontecimento apropriativo, este 

primordialmente um evento de proferição que acentua o ente em sua relevância para a 

comunidade, numa solenidade que poderia ser análoga àquela do batismo.  Também 

interpretando desvelamento como expressão, asseguramos o teor dinâmico que Heidegger 

pretendia reivindicar à verdade existencial e ontológica, a emergência ou o advento do ente a 

partir do não-ser.  A inconspicuidade que antecede a expressão não exige a presunção realista 

da descoberta, ao contrário, justamente a não-subsistência incontornável e de princípio daquilo 

que é expresso pode ser justamente o que inspira o apelo da expressão.  Vencer a ambiguidade 

epistêmica pode ser o passo decisivo para a possibilidade de um pensamento pós-metafísico, a 

última tentação da hermenêutica que uma vez vencida nos deixaria livres à possibilidade de um 

novo acontecimento apropriativo por meio de uma reinvenção da linguagem pelo entusiasmo e 

pela sublimação.  Parafraseando Nietzsche, deveríamos tentar resistir aqui à tentação de querer 

constatar um “nada” e admitirmos que nada há por se constatar quando o que está em questão 

é o que mais importa, pois é o tema desta falta que perpassa a angústia, a morte, o ser-devedor, 

o nada, o arrebatamento e a própria temporalidade, e que na composição discursiva da narrativa 

permite a liberdade para um novo começo.  Seria então com a espontaneidade e franqueza da 

criança que reconheceríamos que “o Rei está nu”, i.e., que estas composições que mobilizam a 

comunidade, se não são reais em si mesmas, são tanto mais verdadeiras na condição de 
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possibilidades mais próprias quanto mais entusiasmo e empenho despertam e na medida em 

que deste modo restauram uma comunhão originária a cada vez pendente do ser-aí com o ser.  

Assim o evento de desencanto e desilusão da fábula pode também ser contexto para a redenção, 

como sugere a leitura de Caetano Veloso: 

É um desmascaro 

 Singelo grito: 

 'O Rei está nu!' 

 Mas eu desperto 

 porque tudo cala 

 frente ao fato de que o Rei é mais bonito nu197. 

  

                                                 
197 Veloso, C., O Estrangeiro. 
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5. Expressão, liberdade e temporalidade 

“Tu és a história que narraste, não o simples narrador.” 

Carlos Drummond de Andrade, História, Coração, Linguagem

No que se segue, tentarei esboçar como a proposta de Heidegger para a verdade pode 

ser desenvolvida uma vez que se contorne as dificuldades debatidas no capítulo anterior.  A 

exposição será programática e apontará para questões ulteriores que ficarão naturalmente em 

aberto, mas pretendo mostrar que é ao menos viável encaminhar o questionamento pelos 

fundamentos ontológicos da verdade em geral mediante a elucidação de um parâmetro narrativo 

de verdade, irredutível à concordância proposicional da tradição e que provê a esta as condições 

últimas de sentido.   

Para preservar a unidade da exposição dos três desdobramentos do questionamento da 

verdade por Heidegger precisarei recapitular temas já discutidos no que se seguiu, naturalmente 

sem o mesmo rigor e complexidade.  Os capítulos 4 e 5 em especial exigiram um detalhamento 

terminológico que neste seria desnecessário e inoportuno.  Para chegar a uma discussão 

minimamente consequente acerca da temporalidade, muitos temas especialmente densos 

tratados em Ser e Tempo terão que ser considerados num modo breve e que não faz jus a 

polêmicas pertinentes.  A expectativa é que os resultados finais nos ofereçam uma nova 

perspectiva para as suposições assumidas ao início, e nesse espírito o trabalho pretende estar 

atendendo as melhores intenções da circularidade hermenêutica. 

5.1 Compreender 

A maior parte das preocupações de Heidegger a respeito da verdade pode ser posta em 

termos razoavelmente elementares e coloquiais numa frase de um curso da década de 30: “Não 

faz falta uma verdade insípida que seja verdade para todos e por isso não vincule ninguém”198.  

Daqui podem ser traçadas as duas especificações que estarão sempre em tela no seu 

questionamento sobre a verdade.  Heidegger não pergunta apenas pela verdade em geral, mas 

pela verdade que [i] faz falta e [ii] vincula alguém. 

O que faz falta [es bedarf] tem aqui o sentido do que é requisitado, o que é preciso, algo 

                                                 
198 Heidegger, Lógica: A Pergunta Pela Essência da Linguagem, p. 89 (GA 38, p. 79). 
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de que se carece em uma situação de maior ou menor amplitude.  Neste sentido, o que falta não 

é a constatação de uma mera ausência específica, mas a consideração de uma possibilidade que 

se reivindica.  Algo é considerado como possível e esta possibilidade se reivindica entre as 

demais porque vincula alguém [für einen verbindlich ist], quer dizer, é importante, relevante, 

para alguém que a considera ou tematiza, no caso, quem por ela questiona. Numa primeira 

impressão, a verdade enquanto possibilidade é a capacidade de proferir um discurso verdadeiro.  

O que está em questão, portanto, é uma aptidão discursiva que é especialmente significativa 

para quem a pode desempenhar.  Toda aptidão discursiva tem algo de que se trata, aquilo que 

tematiza.  No sentido que Heidegger tem em mente, o tema do discurso verdadeiro também é 

algo cuja consideração se reivindica e é o que dá relevância a esta aptidão.  Por outro lado, o 

próprio questionamento a respeito da verdade é uma aptidão discursiva que, se tem algum 

sentido, também é especialmente significativa para quem questiona.   

Estas especificações podem ser apontadas em sua importância na experiência ordinária 

e na linguagem natural.  Não somente um tema da semântica ou da metafísica, na vida cotidiana 

a verdade pensada como uma aptidão discursiva tem implicações éticas e morais.  Além disso, 

o discurso verdadeiro é uma competência cujo desempenho satisfatório reivindica atenção a 

especificidades de contexto, adequação e necessidade da situação em que este discurso é 

solicitado e compreendido.  Há uma infinidade de estados de coisas que podem ser asseridos 

mediante sentenças tecnicamente corretas, mas que não atendem a um questionamento concreto 

e sobretudo ao questionamento a cada vez em curso.  É um recurso bastante comum de 

demagogia se obstruir com razoável eficiência o acesso à informação requisitada atulhando o 

diálogo com platitudes ou dados irrelevantes, ainda que exatos.  Quer dizer, é possível “mentir” 

sem usar de asserções falsas, mas apenas omitindo o que se precisa saber e afirmando o que é 

correto mas não vem ao caso.  A intuição que se esboça aqui é que o que é dito não é a verdade 

que vincula os interlocutores e pela qual se pergunta.  Naturalmente, se espera e se reivindica 

uma competência de segunda ordem por parte dos interlocutores, que eles sejam capazes de 

inteirar-se e atender ao que se presume ser o que é relevante numa requisição concreta de 

verdade, ou seja, que eles sejam capazes de questionar a verdade no sentido apontado por 

Heidegger. 

Neste último aspecto, estas aptidões podem apontar não somente para a possibilidade 

natural de revisão de peças de discurso, mas também para a possibilidade de revisão dos 

próprios parâmetros de discurso.  Quando o que está em questão é o reconhecimento de um fato 

objetivo e suas implicações práticas e normativas, uma abordagem melodramática pode 
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provocar justa impaciência num interlocutor atento e esclarecido.  Por outro lado, numa situação 

de especial gravidade ou reverência, restringir-se a estritas afirmações categóricas pode parecer 

muito opaco ou semanticamente deficitário, indiciando aquilo que Nelson Rodrigues chamou 

de “idiota da objetividade”.  Em ambos os casos, desacordos podem conduzir à perplexidade 

de que os interlocutores não divergem com relação a que fatos são efetivos, mas sim qual dentre 

os diversos modos possíveis de se interpretar o mesmo fato é aquele que a situação concreta 

reivindica. 

 De modo geral, estas competências remetem primordialmente à própria aptidão para 

sustentar uma questão de modo consequente e oportuno em atenção à situação de proferimento 

e dizem respeito ao que faz jus ser explicitado, o que vem ao caso, o que não se reduz 

necessariamente ao que “é o caso”199.  Como tal, é uma aptidão prévia em termos de condições 

de sentido em relação àquela que arrecada respostas a serem apresentadas em sentenças 

categóricas, e envolve a familiaridade com o acervo prévio e implícito de presunções que 

orientam esta arrecadação e que a cada vez é reconfigurado em seu conteúdo, e eventualmente 

também em seus fundamentos formais. 

O que faz falta na medida em que nos vincula, a possibilidade que se reivindica, a 

aptidão discursiva que nos é mais significativa em cada caso, o que vem ao caso e nos solicita 

ser explicitado, Heidegger consegue encaminhar com sucesso esta questão em suas implicações 

cotidianas e nos desdobramentos apontados com a noção de compreender [Verstehen].  Esta é 

a articulação central da Analítica Existencial e que pretende combinar num só comportamento 

o que presumirmos a respeito das coisas e o que presumimos a respeito de nós mesmos.   

Heidegger pretende abordar esta aptidão contornando o distanciamento teórico que 

comprometeria o apelo que lhe é essencial, e tenta então sublinha-la a partir da própria situação 

de proferimento em que o questionamento existencial a cada vez se coloca como implicado pela 

questão de ser.  Na vertigem da diferença ontológica, não só o ser das coisas ordinárias se 

encontra em questão, mas também o modo de ser do próprio ente que empreende o 

questionamento.  Como este modo de ser envolve a aptidão para arrecadar predicados e 

formular sentenças que sirvam de respostas, a própria expectativa de proceder à determinação 

categórica deste ente peculiar se encontra também em suspenso.  Este resultado, no entanto, 

não é um beco sem saída, mas sim a bifurcação que permite a Heidegger sugerir um outro 

parâmetro de verdade.  Pois este ente que ora questiona explicitamente o seu próprio ser, o faz 

                                                 
199 Para maior aprofundamento neste ponto, ver acima 4.1.3. 
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implicitamente a cada vez em que adota irrefletidamente uma interpretação de si mesmo na 

atitude natural.  Neste caso, em seu modo de ser ele sustenta a cada vez a possibilidade de 

questionar o seu modo de ser e de questioná-lo como próprio.   Que esta questão faz falta 

enquanto possibilidade que se reivindica e vincula alguém é algo que esta própria situação de 

proferimento da questão parece dar expressão200.  Se disto nenhuma evidência material se 

oferece à constatação, uma nova perspectiva para se interpretar as presunções deste 

questionamento se faz sugerir.  

Nesta primeira abordagem, portanto, compreender é existência no sentido qualificado 

usado por Heidegger, ou seja, não a efetividade tradicional de um objeto, mas a aptidão que 

temos para questionar o modo de ser das coisas com que lidamos no mundo e o nosso próprio 

modo de ser, uma aptidão que na maior parte das vezes segue implícita em interpretações que 

já assumimos desapercebidamente a respeito destas questões.  Por vezes acentua o prefixo “ex”, 

e seu precursor grego “ek”, para explorar o sentido de “para fora”, com o que reconfigura a 

intencionalidade tradicional como um estar voltado para o ente num comportamento que nem 

sempre é explícito.  De um modo ou de outro já compreendemos a cada vez o nosso próprio ser 

e o ser das coisas com que lidamos, quer dizer, cotidianamente nos orientamos em presunções 

compartilhadas a respeito dos papeis e projetos que temos a desempenhar no mundo e da 

serventia que as coisas oferecem para este desempenho. 

Atendendo a estes dois aspectos, compreender, em seu sentido específico (ST, 143), é 

articular possibilidades, o que envolve de modo recíproco tanto habilidades segundo as quais 

assumimos uma interpretação de nós mesmos201 quanto as intuições modais segundo as quais 

nos orientamos na lida com as coisas enquanto algo que pode sempre, em princípio, resistir a 

esta lida202.  A especificidade modal do compreender pode ser pensada como possibilidade 

existencial ou concreta203, um espaço de manobra aberto em cada situação em que alguém 

considera o que faz sentido fazer204 e que se articula discursivamente a partir da competência 

para expressões ocasionais.  Pensada como um horizonte de familiaridade em que nos 

orientamos cotidiana e interessadamente, é o que Heidegger chama de facticidade 

[Faktizität]205.  Este é ponto de partida e de retornos periódicos para balanço de resultados, de 

                                                 
200 Este ponto arquimediano às avessas, que consideramos sob a denominação do cogito hermenêutico, foi visto 
em profundidade no capítulo 2.4.4 e 2.5. 
201 Blattner, Heidegger’s Temporal Idealism, p. 32-35. 
202 Haugeland, Truth and Finitude: heidegger’s Transcendental Existentialism, p. 58-59. 
203 Para mais detalhes, ver acima 2.15. 
204 Dreyfus, Being-in-the-World, p. 190. 
205 Tentei propor esta interpretação do que Heidegger pretendia com a noção de Facticidade em 2.5.2 e 3.3.2.2. 
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onde se espera ter um mesmo ponto de consideração de possibilidades com acesso tanto às 

reivindicações específicas de quem está focado nas restrições impostas pela resistência das 

coisas, como nas ciências teóricas e nas disciplinas técnicas, quanto às reivindicações 

assinaladas por nossas aspirações pessoais ou culturais, como na arte, na história, na religião e 

na política.  Conduzindo o questionamento da verdade nos termos que supõe estarem 

satisfatoriamente explicitados na noção de compreender, Heidegger claramente pretende uma 

abordagem acerca da verdade que não perca de vista esta conexão crucial entre estas duas linhas 

de questionamento e que questione ainda a pretensão de verdade desta própria conexão.  

Tentarei mostrar a seguir que o filósofo tem uma proposta não trivial para esta última questão, 

quer dizer, uma proposta que não identifica as duas linhas de questionamento e que ao mesmo 

tempo não as isola em compartimentos disciplinares intangíveis entre si.  Para fins de clareza, 

podemos dizer que compreender articula dois grandes eixos semânticos, um de realidade e outro 

de liberdade, denominações que só poderei esclarecer depois de algumas considerações sobre 

cada um deles.  Deixo ainda para um pouco adiante a decisão sobre a pretensão semântica no 

uso do vocabulário estruturalista aqui em curso, tal como em “eixo”, “conexão” etc., 

especificamente a questão se este uso é meramente metafórico ou platônico e transcendental. 

5.2 Descoberta 

O eixo semântico da realidade articula a compreensão do modo do ser das coisas, e 

reivindica verdade no sentido do que Heidegger chama de descoberta [Entdecktheit, 

Entdeckung]. Neste aspecto, compreender envolve sustentar as remissões instrumentais em que 

as coisas de início e implicitamente nos solicitam como algo de significativo a cada vez no 

modo de ser da manualidade [Zuhandenheit] (ST, 87). Sentenças ordinárias, que remetem às 

coisas em si mesmas no modo da subsistência [Vorhandenheit], são elas próprias significativas 

numa totalidade instrumental que articula a estrutura “como” que elas explicitam. O “algo 

como...” explicita o “algo para...” em que é fundado, o qual por sua vez articula as cadeias 

utensiliares que regem nossas formas de vida. Heidegger explora o radical comum entre 

significado [Bedeutung] e significância [Bedeutsamkeit], no sentido de importância e valor, para 

propor esta última como fundamento e contexto das remissões específicas, inclusive as 

simbólicas e linguísticas.  Antes de ser o uso expresso de um símbolo ou a emissão de um 

proferimento, significar [be-deuten] é proposto aqui como orientar-se numa totalidade 

instrumental tida então por familiar, o que não implica que a linguagem seja um acréscimo 
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posterior a um mundo já compreendido numa lida lacônica, como o próprio Heidegger dá a 

entender em alguns momentos, mas apenas que o que entendemos ser o significado de um termo 

enquanto uma remissão estritamente linguística, seja ela semântica (referência ou denotação) 

ou meramente sintática (outro termo), é já uma explicitação muito tardia e específica em relação 

ao desempenho satisfatório de nossas competências discursivas, o que importa em dizer que a 

compreensão linguística é uma especificação da compreensão existencial.  Neste pormenor, 

Heidegger apenas esboça o que viria a ser a tese do segundo Wittgenstein: explicar o significado 

de uma palavra é explicar o seu uso num jogo de linguagem.   

Heidegger tem razão em alegar que a compreensão de ser das coisas no modo da 

manualidade é ontologicamente primordial em relação aos pronunciamentos assertóricos e não 

se dá originalmente na forma de uma tematização contemplativa e objetificante.  Equivale ao 

que Kripke propõe quando argumenta que articulamos discursivamente nossas presunções 

modais sem precisarmos recorrer a contrapartes epistêmicas daquilo de que tratamos206.  Isso 

não quer dizer que estas presunções não envolvam nenhum elemento epistêmico, mas apenas 

que este elemento pode não ter sido haurido diretamente, e sim recebido numa tradição que não 

o considerou nem o reteve numa atitude teórica. 

Mas Heidegger não teria razão se insistisse que a estrutura do “como” hermenêutico é 

pré-linguística ou mesmo não-proposicional, ou dela não se poderia explicitar o “como” 

apofântico das sentenças assertóricas (ST, 158).  Como Tugendhat observa, não há razão para 

supor que as características utensiliares das coisas não podem também ser indicadas e 

compreendidas segundo predicados207. 

Descoberta é ainda o próprio uso de sentenças assertóricas para remeter às coisas na sua 

subsistência [Vorhandenheit], na efetividade de seus atributos.  Um enunciado assertórico é 

verdadeiro se pode ser verificado na totalidade conjuntural em que aquilo de que se trata tem 

seu lugar e é compreendido “como” algo.  A frase “O quadro na parede está torto” é verdadeira 

se a partir do comportamento em que algo pode ser interpretado como um quadro numa parede 

o predicado “torto” puder ser confirmado (ST, 217-218).  Um sentido lato de deflacionismo 

pode ser proposto aqui como a ideia de que a correspondência de uma asserção com um estado 

de coisas não é outro estado de coisas mental ou linguístico, mas a serventia de um utensílio, 

no caso, a própria asserção enquanto sinal, dentro de uma totalidade conjuntural previamente 

                                                 
206 Kripke, Identity and Necessity, p. 11-12. 
207 Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: Sprachanalytische Interpretationen, p. 187. 
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estabelecida e presumida por quem a compreende208.  

Descoberta combina tanto os critérios da lida bem sucedida com as coisas na 

manualidade quanto a correspondência entre enunciados assertóricos e as coisas na sua 

subsistência, e os combina sob uma mesma expectativa de que nossas aptidões discursivas 

sejam em alguma medida reguladas e eventualmente revistas pelas próprias coisas, ou mais 

exatamente, pelo modo como as coisas resistem a estas aptidões.  A interpretação de algo como 

um instrumento segue sem ser expressamente questionada ou mesmo tematizada enquanto a 

coisa desempenha satisfatoriamente a função que a interpretação lhe atribui.  Se a lida é 

obstruída, destacamos a coisa do nexo específico de remissões em que ela até então era 

compreendida e atentamos para o que a coisa é em si mesma para além desta interpretação 

inicial mal sucedida, o que na verdade importa em propor outra interpretação.  Faremos 

sentenças a respeito de determinações da coisa que supostamente emperram nossas pretensões 

e estas serão confirmadas ou recusadas mediante procedimentos de verificação reconhecidos, 

mas os próprios termos em que estas hipóteses são formuladas e os seus respectivos 

procedimentos de verificação podem ser revistos ou substituídos por outros se numa apreciação 

diferida concluímos que não estão tendo sucesso em retornar as coisas ao seu emprego 

satisfatório.   

Num segundo momento perguntaremos pela essência das coisas, aquilo que as coisas 

são em si mesmas além de todas as determinações ordinárias que recebem na cotidianidade para 

nossa conveniência.  Assumiremos uma postura teórica, faremos hipóteses de máxima 

generalidade e respectivos parâmetros de experimento, confirmação e refutação, e coletaremos 

estes resultados na presunção de que apuram o que as coisas são independentemente de qualquer 

contexto cultural ou expectativa pessoal, quer dizer, o que elas são para além da interpretação 

em si.  Esta suposição não está errada só por ser outra interpretação, se ela puder contar com a 

expectativa de que é plausível um modo de compreender que pode em princípio ser sustentando 

por “qualquer um”, um sujeito transcendental, e que tem em vistas algo pensado como 

incompreensível na sua radicalidade, sob a suposição de que em geral e na sua essência as 

coisas são algo que pode recusar em alguma medida o que temos por familiar e 

compreensível209.  Um modo menos paradoxal de dizer isto seria simplesmente propor que a 

ideia de uma coisa pensada em sua subsistência envolve necessariamente a possibilidade da 

                                                 
208 Procurei sistematizar uma elucidação funcional em Ser e Tempo acerca do uso e verificação de enunciados em 
4.1.4.2. 
209 Dreyfus, How Heidegger defends the possibility of a correspondence of truth with respect to the entities of 
natural science, p. 222-223. 
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negação. Esta, na verdade, é uma presunção que já está em curso em alguma medida na 

manualidade, é ela que nos recomenda a autoridade com que os resultados da ciência 

reivindicam revisões nas práticas discursivas cotidianas e na lida ordinária com as coisas.  O 

sabão em pó do anuncio lava melhor porque foi testado por um cientista.  

Para sequer questionarmos esta presunção de modo consequente precisamos ainda 

considerar elementos do outro eixo semântico.  O que é preciso reter no momento é que não se 

avança muito numa outra concepção de verdade somente migrando para critérios pragmáticos 

de lida bem sucedida com as coisas, pois a premissa ontológica que reivindica o sucesso como 

parâmetro de seletividade e revisão é a mesma que reivindica enunciados que podem ser 

verificados210. 

5.3 Descerramento 

O eixo semântico da liberdade, que articula a compreensão de ser que temos de nós 

mesmos e já foi antecipado como consideração de possibilidades concretas, reivindica verdade 

como descerramento ou abertura [Erschlossenheit].  Desta compreensão de possibilidades 

concretas se elabora a interpretação prévia das coisas que se especifica e se decide na 

descoberta.  Tais possibilidades são presumidas num comportamento passível de 

questionamento e são sustentadas por alguém que se importa com o que está em questão. 

Compreender é sempre discursivo e suscetível, o que rende os dois outros aspectos estruturais 

do descerramento: discurso [Rede] e disposição afetiva, ou encontrar-se [Befindlichkeit] numa 

afinação, humor ou estado de ânimo [Stimmung].  Os três podem ser expostos a partir do próprio 

questionamento existencial considerado enquanto um comportamento discursivamente 

instanciado. 

A totalidade de remissões recíprocas que dá contexto e significância à descoberta das coisas 

é sustentada num comportamento compreensivo prévio de alguém que numa situação concreta 

presume circunstâncias e projetos.  Este comportamento se articula a cada vez numa posição 

prévia em que alguém se encontra exposto e interessado em relação às coisas, num modo prévio 

de considerar as possibilidades destas coisas, e num modo prévio de se reter as determinações 

das coisas mediante perspectivas gerais (ST, 150).  Esta articulação Heidegger chama de 

situação hermenêutica (ST, 232), o que sugere que ela se reconfigura a cada vez em que o 

                                                 
210 As últimas considerações foram desenvolvidas em maiores detalhes em 4.1.3 
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questionamento se recoloca, e do que podemos interpretar que ela é a própria situação de 

proferimento explicitada enquanto tal em suas presunções e expectativas211. 

Heidegger não é tão claro quanto poderia neste ponto, mas aqui o compreender se 

especifica numa aptidão motivada para abordar e obter resultados relevantes na situação de 

proferimento, portanto, para perguntar e obter respostas.  Quando as coisas são compreendidas 

de modo satisfatório neste comportamento, diz-se na linguagem natural que elas têm ou fazem 

sentido.  Mas Heidegger guarda o termo “sentido” [Sinn] para designar a perspectiva intencional 

prévia descrita acima e a partir da qual as coisas fazem sentido num modo derivado (ST, 151).  

Plenos [sinvoll] ou carentes de sentido [sinnlos] somos nós mesmos enquanto o ente que 

compreende ou falha em compreender o ser.  As coisas, segundo as presunções da descoberta 

mencionadas acima, são o ente que nós mesmos não somos, ou seja, são “sem sentido” 

[unsinniges] enquanto aquilo que em princípio é estranho ao sentido que propomos e 

eventualmente até o confronta de modo devastador, como “contrassenso” [widersinnig] (ST, 

152).  Sentido é o nexo que articula descoberta e descerramento, e como a significância das 

remissões mundanas, é secundariamente um conceito linguístico e primordialmente um 

conceito existencial, semelhante ao seu uso natural em questionamentos existenciais concretos, 

quando, por exemplo, concluímos que “não faz mais sentido” empenhar-se numa determinada 

causa, ou nos perguntamos “qual o sentido da vida”.   É a própria aptidão questionadora que a 

cada situação se reconfigura para um desempenho que se pode considerar consequente e 

apropriado. Enquanto conceito linguístico e derivado, sentido pode ser compreendido como os 

termos nos quais algo pode ser verbalmente questionado, e logo, aquilo que é pressuposto antes 

de se obter respostas determinantes212.   

 As três articulações de sentido da situação hermenêutica informam os três aspectos 

estruturais em que o questionamento de verdade do descerramento pode ser colocado, dos quais 

já vimos em detalhes o eixo central que a visão prévia sugere, a saber, o compreender.  A posição 

prévia numa totalidade conjuntural que importa a quem questiona expressa e configura a 

disposição afetiva num humor.  A conceptibilidade prévia em que o questionamento é a cada 

vez articulado concretiza a estrutura discursiva da intencionalidade. 

Compreender é discursivo, mesmo na lida silenciosa e introspectiva, porque já 

articulado em parâmetros publicamente explicitáveis, se requisitado.  Se alguém se comporta 

compreensivamente, pode a qualquer tempo responder quando questionado sobre o que faz, 

                                                 
211 Mais detalhes sobre esta interpretação foram vistos em 4.1.2. 
212 Mais detalhes sobre o tema do sentido em Heidegger foram considerados em 2.2. 
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com que motivo e finalidade.  Gadamer chegou a propor o compreender em si mesmo como 

um processo linguístico e a linguagem, em seu desdobramento histórico, como o meio de 

decisão e seletividade de práticas e pronunciamentos213.   Seu lema de que o ser que pode ser 

compreendido é linguagem inspirou Rorty a abandonar a própria noção de verdade por 

correspondência como uma ficção fora de moda214.  Isto pode ser excessivo e Heidegger tem 

bons motivos para hesitar aqui, sobretudo se a linguagem e suas unidades de significação forem 

tomados como objetos ontologicamente primários, o que não contornaria a abordagem do ente 

subsistente.  As próprias noções de sentido e significância ficam trivializadas se não 

mantivermos a questão do ser aberta em sua plausibilidade, se não tivermos por questão o que 

são estas coisas cuja resistência tomada em princípio determina nosso questionamento, e quem 

somos nós que temos o questionamento como algo que nos importa empreender, ainda que nos 

resguardemos de seguir respostas de imediato segundo os termos que a metafísica tem optado, 

a saber, proposicionais. 

 Compreender é afinado. O que distingue a abordagem que Heidegger propõe para as 

afinações da disposição afetiva de qualquer doutrina de afecções e estados internos é que o que 

está em questão não são primordialmente sentimentos subjetivos de um indivíduo acessíveis a 

uma constatação privada, mas sim o modo como a cada vez uma situação de questionamento é 

tida por relevante por quem a empreende (ST, 135).  A afinação é ela própria discursiva e 

comunicável (ST, 138-139), e orienta previamente que possibilidades em aberto são 

apropriadas, convidativas, inconvenientes, prementes etc.  A disposição afetiva singulariza as 

possibilidades existenciais abertas pelo compreender e testemunha o nosso empenho nestas 

possibilidades, evitando que se resolvam em meras possibilidades abstratas lógicas ou 

metafísicas a serem consideradas indiferentemente.   

 O binômio terminológico que Heidegger escolhe para designar a bivalência do 

descerramento diz respeito à especificidade da situação hermenêutica e pode em princípio não 

coincidir com a realidade factual das coisas.  Próprio [eigentlich] ou impróprio [uneigentlich] 

dizemos não tanto do que é o caso, mas do modo que se considera adequado para se interpretar 

o que é o caso, ou seja, qual dentre as possibilidades concretas a cada vez em questão é a que 

faz mais sentido.  É o que remete de imediato ao que é pertinente à situação de proferimento, e 

logo, ao que reivindica o foco desta situação, o que faz jus vir à expressão.  Toda a discussão 

de verdade existencial gira em torno de se elucidar o que propriamente pensamos sob este 

                                                 
213 Gadamer H.-G. , Verdade e Método, p. 567 (393 na paginação original). 
214 Rorty, A Utopia de Gadamer. 
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binômio, do que entendemos se tratar esta bivalência.   

Uma questão em aberto ao longo da analítica existencial, o que estas duas expressões 

significam ganha um sentido provisório ao início das considerações, estabelecido em torno da 

aptidão por parte dos interlocutores da situação hermenêutica para responder por pronomes 

pessoais, o caráter de ser a cada vez meu, e se especificam como o que decorre desta aptidão 

ou o que a confronta (ST, 42-43).  Naturalmente, esta formulação não é conclusiva pois o titular 

desta possibilidade a cada vez sua, e o seu respectivo modo de ser, também estão em questão.  

Ser e Tempo pretende elucidar e julgar em seus méritos duas linhas disponíveis de respostas, e 

que estão disponíveis nas presunções ontológicas da situação hermenêutica.  A primeira e mais 

intuitiva de imediato é aquela que adotamos na cotidianidade ordinária.  De início o que 

entendemos ser próprio a cada vez já foi de algum modo demarcado segundo estados, papéis e 

orientações generalistas que a impessoalidade nos recomenda ou atribui.  Tomamos assim o 

questionamento pelo que é próprio a partir das predicações que entendemos convir aos 

interlocutores da situação hermenêutica numa abordagem essencialista.  Nesta abordagem o 

descerramento se resolveria nos mesmos termos predicativos da descoberta. Mas Heidegger vai 

propor com razão uma revisão destas presunções com base na explicitação discursiva de uma 

tonalidade afetiva peculiar.  Desta elucidação proporá uma outra abordagem, que questiona o 

que é próprio em termos de temporalidade.  Tentarei explicar a proposta de Heidegger como o 

apelo que composições narrativas exercem sob os interlocutores da situação hermenêutica uma 

vez proferidas, o que deste modo restaura um elemento ocasional irredutível ao parâmetro de 

verdade do descerramento. 

5.4 Decadência 

Aparentemente, este alguém cujo próprio ser está em questão seria aquilo que atenderia 

a pronomes pessoais definidos como “eu” e “tu”.  Mas Heidegger aponta que no mais das vezes 

e antes de assumirmos uma posição explícita de sujeitos somos regidos por um modo de ser que 

prescreve como qualquer um se comporta, manifesto em nosso idioma no índice de 

indeterminação do sujeito, e que Heidegger chama de impessoalidade [das Man] (ST, 126-127).  

O que é relevante ou adequado em cada situação já foi previamente recomendado pelo que se 

faz, o que se entende, o que se espera. Esta competência de sermos como qualquer um atende 

ao interesse da própria manualidade.  As coisas têm sua significância respectiva na lida 

cotidiana, mas não precisam em geral terem sido etiquetadas com suas respectivas funções.  
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Aprendemos o emprego das coisas num nível mais elementar simplesmente imitando e essa 

tendência otimiza a difusão de um modo de emprego.  A impessoalidade articula e mantém 

disponível para uma comunidade a totalidade conjuntural de remissões da manualidade antes 

que alguém assuma a responsabilidade de questionar estas remissões numa interpretação 

concreta.  Como atende à disponibilização pública das coisas, a impessoalidade tem por critério 

regulativo a medianidade [Durchschnittlichkeit], a orientação generalista pelo que funciona 

para qualquer um e em qualquer situação. 

A força normativa da impessoalidade se manifesta na autoridade que reconhecemos aos 

enunciados categóricos como modos de interpretação privilegiados com relação à natureza das 

coisas.  A sentença assertórica retém e passa adiante um estado de coisas, mesmo para quem 

não lida diretamente com as coisas em questão e que não vai verificá-las em concreto, na 

suposição de que poderia fazê-lo em princípio (ST, 155).  Isto decide que o descerramento, de 

início e no mais das vezes, disponibilize um acervo compreensivo superficial e 

sistematicamente conservador, numa modalização da situação hermenêutica que Heidegger 

chama de decadência [Verfallen] (ST, 167).  A discursividade degenera em falatório [Gerede], 

a circulação de enunciados sem compromissos epistêmicos consolidados.  Compreender em 

sentido estrito degenera em curiosidade [Neugier], a consideração superficial e dispersa de 

informações sem empenho existencial concreto.  Finalmente, a disposição afetiva degenera em 

ambiguidade [Zweideutigkeit], uma suscetibilidade genérica e indolente que reduz todos os 

acontecimentos a uma mesma significância nivelada. 

Por mais que Heidegger alegue que não pretende implicações moralmente depreciativas 

aqui, o tom de reprovação dos termos escolhidos denuncia que na Decadência o uso de 

sentenças para interpretar o nosso próprio modo de ser foi levado a um extremo abusivo 

chamado nivelamento [Einebnung] (ST, 127-128).  Recorde-se que aquilo cujo modo de ser 

corresponde a enunciados é pensado como o que em princípio é opaco às especificidades 

históricas, culturais e existenciais que atribuímos às situações de questionamento e segundo às 

quais tomamos o que se questiona por relevante e vinculador.  Aquilo que visamos com 

enunciados deve ser o que pode ser universalmente determinado, de modo a poder ser 

compreendido por computadores ou marcianos.  Porque nos compreendemos mediante papéis 

genéricos e posições sociais legadas e recomendadas impessoalmente, e porque o fazemos 

mediante sentenças em que nos atribuímos estas aptidões como predicados, tendemos a 

naturalizar estas possibilidades existenciais no conformismo e na alienação, perdendo de vista 

a peculiaridade existencial que uma situação decisiva pode fazer jus. 
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Heidegger irá argumentar a partir da afinação de humor da angústia contra a presunção 

ontológica que segue implícita nesta tendência a tomar o descerramento em termos 

proposicionais (ST, 184).  Este é, dentre os mais próximos, o factum que desafia todas as 

normalizações da impessoalidade e nos reivindica como singularidade que resiste a qualquer 

predicação.  O que a angústia denuncia é traçado em confronto com a própria decadência, a 

saber, que persiste a cada vez uma possibilidade de si mesmo que não se deixa interpretar a 

partir do que a impessoalidade generalizou (ST, 190-191).  Descerramento perde então seu teor 

de estrutura transcendental para se tornar cura [Sorgen], empenho na possibilidade mais própria 

de si mesmo num mundo cuja significância é prévia e sistematicamente articulada pela 

impessoalidade que nivela todas as possibilidades de ser, portanto, empenho que precisa a cada 

vez recolocar o questionamento por sua possibilidade mais própria. 

5.5 Decisividade e Temporalidade 

A proposta de Heidegger é que o que se insinua a partir da angústia desdobra-se por 

outros temas como a possibilidade própria da morte (ST, 236 e seguintes) e o chamado da 

consciência (ST, 267 e seguintes) e aponta para a perspectiva de que questionamento de verdade 

do descerramento não segue a estrutura proposicional da correspondência, e nem tão pouco o 

critério pragmático do sucesso, mas a estrutura que ele chama temporalidade [Zeitlichkeit] e 

que reivindica ser o tempo originário: porvir [Zukunft], ter-sido [Gewesenheit] e presentificação 

[Gegenwärtigen] (ST, 326). 

O traço que Heidegger pretende distintivo em sua versão do que seria o tempo originário 

em relação ao tempo pensado na metafísica como sucessão é que o que se aponta como porvir 

e ter-sido não são fatos futuros ou passados pensados como presentes numa cadeia subsistente 

em si mesma.  Esta, aliás, é uma configuração temporal posterior e já nivelada pela decadência 

à efetividade presente presumida pelas sentenças assertóricas.  Porvir e ter-sido não são 

momentos determinados em si, mas são primordialmente comportamentos voltados para algo 

que em última análise resiste a ser interpretado como presente a uma verificação, e cuja 

significância suplanta e condiciona a mera verificabilidade em princípio.  Um certo dia no 

passado ou um dia específico no futuro são considerados como coisas subsistentes numa 

sequência estabelecida, e tanto o que ocorreu no primeiro quanto o que vier a ocorrer no 

segundo serão fatos dispostos nesta sequência e determinados em suas respectivas efetividades, 

se tomados indiferentemente.  Já o matrimônio dos noivos é porvindouro no sentido de que é 
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primordialmente uma possibilidade que solicita atenção e entusiasmo, enquanto o primeiro 

encontro é sido no sentido de ser um acontecimento que inspira e vincula uma comunidade 

nesta possibilidade.  No pano de fundo destes dois eventos presume-se dois horizontes que dão 

o mesmo contexto mais amplo de significância em que um objeto atual e determinável por 

enunciados assertóricos, por exemplo, um par de alianças, pode ser interpretado em sua 

relevância por quem questiona por uma possibilidade que se reivindique a luz da narrativa que 

ora compreende e empreende.  

 Heidegger no mais das vezes conduz suas considerações como se a temporalidade fosse 

uma estrutura fenomenológica ou transcendental.  Porém, se ela é proposta como a estrutura 

originária do compreender, então ela é uma estrutura comportamental, quer dizer, não subsiste 

por si mesma ou mesmo numa intuição pura para além da possibilidade de que alguém a 

execute.  Neste sentido, ela se assemelha mais à coreografia do que ao prédio e ao triângulo.  

Além disso, quando Heidegger identifica a temporalidade com a força transcendental da 

imaginação de Kant, a qual alega ser a raiz comum de síntese entre intuição e conceito215, dá 

margem para pensarmos a estrutura articulada em porvir, ter-sido e presentificação como um 

comportamento de síntese discursiva (talvez, a síntese discursiva enquanto tal, como tentarei 

sugerir ao fim).  Heidegger poderia, se não levasse tão a sério o seu estruturalismo 

fenomenológico, propor a temporalidade como recíproca ao comportamento de alguém que 

conta ou compreende uma narrativa como própria216, e que como tal, reivindica uma semântica 

peculiar não no sentido da correspondência verídica, mas no sentido do que torna esta história 

digna de ser contada.   

 O modo de descerramento que se articula nos termos da temporalidade é a decisividade 

[Entschlossenheit].  Heidegger percorre seus elementos na segunda parte de Ser e Tempo para 

explicitar de modo concreto seu horizonte peculiar de sentido.  Na medida em que é um 

compreender, segue a mesma estrutura tripla do descerramento (ST, 295-296).  A disposição 

afetiva não precisa incorrer simultaneamente na angústia, mas tem esta afinação como familiar 

e relevante, o que Heidegger chama de prontidão para a angústia [Bereitschaft zur Angst].  O 

compreender tem em vista a possibilidade própria da morte e deste modo é singularizado de 

modo o mais abrangente, ou seja, na vida em curso de quem questiona.  A fala interrompe o 

                                                 
215 Heidegger, M., Kant and The Problem of Metaphysics, p. 123 (GA 3, p. 175-176). 
216 Paul Ricouer desenvolve uma abordagem deste teor em Tempo e Narrativa, p. 93 e seguintes.  Já Hannah Arendt 
sugere um bom traço de esclarecimento do que torna a narrativa histórica própria quando, por ocasião da 
elucidação da sua noção de Ação, especifica a condição de agente da narrativa em distinção da condição de autor 
(A Condição Humana, p. 197). 
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falatório assumindo a silenciosidade [Verschwiegenheit], um apelo indeterminado ao próprio 

questionamento existencial.   

 Não um ato de arbítrio, a decisividade é antes um encontrar-se em questão num nível de 

máxima profundidade, que não dispõe da tendência da impessoalidade a suprimir este 

questionamento com uma resposta categórica, quer dizer, numa sentença, e deste modo se 

coloca no questionamento estrito pela possibilidade mais própria.  Heidegger em geral faz a 

decisividade parecer obra de um empenho resoluto em nível pessoal ou étnico, mas não é difícil 

admitir que eventos e circunstâncias especialmente graves ou redentoras também possam 

arrebatar o descerramento à decisividade no sentido de colocarem em questão a existência dos 

envolvidos como um todo contínuo discursivamente compreendido.  A unidade e a 

singularidade da vida de alguém, que o questionamento existencial tinha em vista e que não 

eram tão claras no mero descerramento, sobretudo no descerramento decadente, encontram 

agora sua expressão numa composição discursiva contínua que se propaga e vincula outros 

eventos a partir da situação de proferimento.   

A decisividade é antecipadora no sentido de orientar-se num horizonte de máxima 

amplitude existencial informado pela possibilidade própria da morte, a qual, na medida em que 

não é especificável em nenhum estado de coisas determinado, antecipa o porvir na sua pureza 

modal de estrita possibilidade (ST, 305-306).  Mas esta possibilidade, dado o testemunho da 

angústia, é singularizada no próprio questionamento em curso que é já motivado e vinculado 

concretamente, e é possibilidade então de assumir o ter-sido (ST, 325).  O porvir do ter sido dá 

contexto de compreensão para um modo específico de presente217.  Heidegger fala, num tom 

um tanto dramático, em instante, ou acontecimento, e de modo não muito claro parece ter em 

mente o momento historicamente decisivo na medida em que possamos reconhecê-lo enquanto 

tal218.  Enquanto terceiro horizonte da temporalidade a dar foco à decisividade, a presentificação 

não é necessariamente a efetivação deste acontecimento, mas uma prontidão para interpretá-lo 

como significativo a partir do horizonte narrativo da temporalidade, seja na expectativa do seu 

eventual advento, seja na suscetibilidade ao seu apelo do passado, seja por fim na iniciativa 

oportuna e diligente diante da sua emergência.  A partir desta prontidão podemos dar uma 

resposta à situação singular tomada numa abrangência maior do que a ordinária.  Tal resposta é 

ainda a interpretação de algo como presente a uma expectativa que pode em princípio se frustrar, 

ou seja, ainda algo subsistente que se contrapõe na possibilidade de ausentar-se e que contém, 

                                                 
217 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 417 (GA 24, p. 407). 
218 Heidegger, M., Lógica: A Pergunta Pela Essência da Linguagem, p. 243 (GA 38, p. 160). 
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implicitamente, uma ideia de negação219.  Podemos então concluir, ainda que Heidegger demore 

a vincular sua estrutura fenomenológica da temporalidade com um ato discursivo, que a 

presentificação é o lugar da intencionalidade proposicional, a descoberta, dentro de um contexto 

mais abrangente que lhe dá contexto e relevância.  

A decisividade é a verdade do descerramento (ST, 307).  É um modo de seletividade e 

revisão do discurso que não se articula nem se deixa apreciar segundo a estrutura categorial da 

sentença, mas segundo a estrutura narrativa da temporalidade.   

A decisividade é revisora de modo não trivial em relação à normalização impessoal das 

possibilidades existenciais.  As padronizações de comportamento e sentido legadas pela 

impessoalidade são revistas na sua aparência naturalística e remetidas a um questionamento 

pelo acontecimento que lhes daria origem e significância e do qual foram descontextualizadas 

no hábito e no esquecimento.  Assumindo a vinculação a este acontecimento, assumindo uma 

narrativa que nos define, restauramos a acessibilidade a outras possibilidades existenciais que 

o resumo da impessoalidade havia perdido de vista e ao mesmo tempo compreendemos qual a 

possibilidade que se reivindica na situação concreta à luz da narrativa, qual a possibilidade mais 

própria.   

Primordialmente o que a decisividade revê e seleciona é o sentido, a compreensão 

concreta de parâmetros de significância a partir dos quais um comportamento é interpretado 

como relevante em nossas formas de vida.  Se um general na batalha de Iwo Jima ordenasse 

aos seus soldados não cometerem suicídio e o fizesse justificado no baixo contingente de tropas 

e na importância estratégica daquela ilha como última linha de defesa do território japonês 

diante do avanço das forças norte-americanas, estaria argumentando a partir da decisividade 

que as condições de sentido do código de honra samurai, o bushidô, estavam vinculadas à 

identidade nacional japonesa, que ora estava em questão num nível o mais grave, quer dizer, 

num nível historicamente em aberto. Dado as circunstâncias, abrir as próprias entranhas com 

uma adaga ou lançar-se a um ataque final suicida não poderiam ser interpretados como 

gyokusai, a morte honrosa.  Em especial, os respectivos atos não teriam o contexto ritualístico 

de que se investiria o seppuku, nem o tributo ao Imperador que se expressaria no banzai.  Seguir 

o caminho do guerreiro, nesta ocasião, já não era mais atender tão somente a um código 

formalizado de conduta, mas pôr em questão nas circunstâncias concretas este próprio código 

à luz da singularidade histórica que o instituiu e que ora era reivindicada e questionada em seu 

                                                 
219 Heidegger, M., Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 451-452 (GA 24, p. 442-443). 
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destino. 

A decisividade não segue a semântica proposicional da correspondência porque a 

estrutura da temporalidade não se presta a verificações.  Não existe nenhum estado de coisas 

que prove a vinculação de alguém a uma narrativa, porque esta vinculação não subsiste por si 

só na realidade e não se faz valer se este alguém não a assume, ou seja, a expressa, num 

comportamento afetivamente disposto.  Alguém comparece e se deixa inspirar numa 

compreensão decisiva que tem por questão sua própria identidade histórica, ou então segue a 

compreensão ordinária e generalista que a decadência deixa sempre à mão nas sentenças que 

são postuladas impessoalmente.  A primeira alternativa não é um estado de coisas a ser 

constatado, mas um modo peculiar de nos posicionarmos perante um estado de coisas como 

mais ou menos significativo dentro de uma narrativa em aberto a partir da qual nos 

compreendemos a nós mesmos.  Segui-la também não é propriamente um ato deliberativo, pois 

não escolhemos neste caso um modo de agir segundo silogismos que aplicam razões universais 

segundo condições específicas.  Se escolhemos algo neste caso, é o que já foi escolhido segundo 

a narrativa que nos mobiliza no próprio questionamento.  Antes de algo a ser constatado como 

premissa, razão ou princípio de uma ação, se trata aqui de interpretar as motivações que seguem 

implícitas no nosso empenho presente numa situação concreta, e assumir estas motivações 

numa narrativa que lhes dê expressão. 

 Por outro lado, aquilo em contraste com o que a decisividade é verdadeira, a saber, a 

decadência, não é falsa no sentido de não corresponder à realidade.  Ao contrário, a decadência 

é que é efetiva de início e na maior parte das vezes.   Heidegger deveria igualmente evitar a 

impressão de que a decadência é moralmente reprovável.  A decisividade não pode ser um 

imperativo ditado por uma norma, já que toda a norma é um preceito genérico e como tal 

entregue mediante uma incontornável contribuição da impessoalidade.  A decadência não é 

falsa, mas um compreender impróprio, quer dizer, uma compreensão de nós mesmos nos termos 

do ente que nós mesmos não somos, perguntar “o que?”, em contraste com a decisividade, o 

compreender próprio, a compreensão de nós mesmos nos termos do ente que nós mesmos 

somos, perguntar “quem?”.  No sentido imediato do descerramento, próprio era o que é 

reivindicado por alguém que se refere a si mesmo por pronomes pessoais. Mas agora temos um 

sentido mais elaborado na decisividade, próprio é aquilo reivindicado por alguém no que se 

compreende a partir de uma narrativa, seja ela pessoal, étnica, política etc.  

Quando Heidegger obtém a condição histórica do homem a partir da temporalidade 

implementada no compreender decisivo, ele arrisca o passo mais ousado de propor o 
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compreender como a abordagem mais consequente do que seria a liberdade220.  Sobre este 

conceito, critica expressamente o tratamento kantiano em termos de causalidade inteligível, 

pois qualquer causalidade é ainda um caráter ontológico do ente subsistente221. Esta posição 

indica que Heidegger quer escapar do dilema tradicional entre determinismo e voluntarismo, 

recusando que a liberdade tenha que ser discursivamente articulada como algum tipo de 

implicação lógica ou real entre sentenças, seja estas últimas sobre objetos reais ou inteligíveis.   

Quando escolhemos que possibilidades são mais próprias segundo nossas respectivas narrativas 

pessoais este binômio se mostra um resultado artificial advindo de uma abordagem metafísica 

da nossa existência.  Na decisividade não escolhemos de modo abstrato a partir de princípios 

racionais universais, pois uma história pede uma possibilidade que lhe dê sentido, e não uma 

implicação lógica necessária, assim como também não tomamos os fatos passados como causas, 

mas como motivações e fatores de inspiração.  O monumento ao soldado desconhecido não é 

uma consequência normativa ou lógica em relação às vidas que uma nação perdeu numa guerra, 

e nem estas mortes provocaram deterministicamente a construção do monumento no mesmo 

sentido que o material e as forças motoras empregadas.  O monumento expressa a memória do 

que a comunidade interpreta como perda, e tanto memória como perda são noções que só 

adquirem seu pleno sentido num contexto narrativo, no caso, a história que a comunidade em 

questão reverencia como própria.  Heidegger não teria um recurso melhor para manter a 

decisividade a salvo deste dilema do que propor a própria temporalidade como uma aptidão 

discursiva que sustenta simultaneamente as duas pretensões semânticas de uma existência 

própria, o já ser vinculado na consideração afetivamente disposta do ter-sido e o ser em aberto 

para a possibilidade que a partir deste vínculo se reivindica no porvir.   

Enunciados podem ser compreendidos em isolado, a partir do contexto concreto em que 

podem ser verificados, ou em conjunto segundo relações lógicas que mantenham entre si numa 

teoria.  A temporalidade, no entanto, informa o horizonte de outra competência discursiva que 

articula e dá contexto mais abrangente a enunciados.    O que nos vincula no ter sido e o que se 

reivindica no porvir vincula e se faz reivindicar perante algo presente.  Este se faz expresso 

numa sentença que terá significância peculiar em relação aos enunciados que circulam no 

falatório impessoal.  Isto por sua vez articula um encadeamento próprio de sentenças que não 

se esgota na mera ordenação de leitura ou sucessão temporal, mas envolve ainda a expectativa 

que um conjunto de sentenças deixa em aberto para um desenvolvimento que atenda a questão 

                                                 
220 Heidegger, M., Sobre a Essência da Verdade, p. 128-129. (GA 9, p. 189-190). 
221 Heidegger, M., Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: Mundo, Finitude, Solidão, p. 339 (GA 29-30, p. 

428). 
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por ele colocada e na afinação que o fez interessante.  É o que nos faz julgar que uma narrativa 

teve um final divertido, edificante, surpreendente etc.   

No entanto, uma vez proferida na presentificação, uma sentença pode ser ouvida e 

repetida por quem não estava empenhado no questionamento decisivo em que teve lugar, 

portanto já não mais no contexto em que ela tinha seu sentido original e sua significância plena 

e primordial.  E isto é regular na medida em que ela possa ser verificada ou refutada em 

contextos instrumentais normalizados nos quais seu emprego seja bem sucedido, quer dizer, 

significativo em termos reais.  Ela é absorvida e nivelada na decadência, e passa a circular sem 

suas credenciais existenciais e históricas, à espera de que eventualmente estas credenciais sejam 

retomadas numa compreensão decisiva.   

5.6 Implicações Metodológicas 

É patente o isomorfismo estrutural entre possibilidade concreta, sentido, situação 

hermenêutica, descerramento, decadência, decisividade e a alegada matriz originária deste 

isomorfismo, a temporalidade.  Isto sugere a inconveniente impressão de que Heidegger não 

chegou ao resultado ontologicamente inovador que ele pretendia, de que ele se manteve em 

acrescentar descrições de um mesmo “fenômeno”, e o fez, por sua vez, mediante sentenças que 

podem ou não corresponder a este último num sentido tradicional de verdade.  Esta impressão 

só pode ser vencida uma vez que se reconheça que o próprio vocabulário estruturalista, um 

recurso expressivo que parece incontornável na analítica existencial, tem limitações que 

afloram uma vez que se tenha chegado à noção de verdade pretendida por Heidegger.   

É o que se reflete numa mudança na consideração do teor ontológico destas estruturas 

entre as duas seções de Ser e Tempo, que se distinguem em intenções de modo semelhante ao 

que Strawson sugere ao comparar a metafísica descritiva e a metafísica revisional.  A primeira 

seção, “Análise Preparatória dos Fundamentos do Ser-aí”, é uma aproximação provisória do 

tema da analítica existencial, um trabalho de elucidação das presunções imediatas à própria 

situação de questionamento a respeito do sentido de ser e a respeito do sentido do ente que nós 

mesmos somos.  Heidegger levanta a mundanidade que sustenta as remissões recíprocas entre 

as coisas da lida, a possibilidade de ser si mesmo e o próprio descerramento como explicitáveis 

a partir desta atitude de questionamento e se refere a estes temas como se fossem estruturas 

transcendentais apriorísticas, condições de possibilidade do ente que nós mesmos somos, 
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portanto, aparentemente prontas e efetivadas antes que estejamos empenhados em qualquer 

existência concreta.  Quando Heidegger qualifica estas estruturas como “existenciais” e o faz 

alegadamente para evitar falar em “categorias”, porque estas só diriam respeito às coisas, 

termina por conceder uma inconveniente analogia entre os dois tipos de estruturas ontológicas: 

aparentemente ambas poderiam ser descritas num uso assertórico de enunciados, o que o 

vincularia a alguma noção de verdade por correspondência, ainda que de segunda ordem.  É 

verdade que o existencial nuclear, o compreender, é entendido também como comportamento, 

aptidão, competência.  Mas mesmo estes sentidos performativos não impedem uma observação 

em terceira pessoa, que permite por seu lado o uso de enunciados verificáveis sobre 

atividades222.  

Heidegger faz pouco esforço para vencer esta ambiguidade metodológica, entre outros 

motivos, porque não admite abrir mão de outra ambiguidade que a impõe e que foi considerada 

no capítulo anterior, a expectativa de que os existenciais podem ser constatados num acesso 

epistêmico qualificado ou extraordinário obtido pelo “fenomenólogo”.  Além disso, ele só a 

poderia corrigir depois de obter os resultados da segunda seção de Ser e Tempo, intitulada “Ser-

aí e Temporalidade”.  Aqui Heidegger retoma os existenciais que supostamente haviam sido 

descritos na primeira seção e alega que estão sujeitos à revisão eventual de suas configurações 

segundo a temporalidade tomada aqui como comportamento narrativo que reivindica a 

singularidade própria de quem questiona e se importa em questionar, portanto, nada cujo 

implemento possa se dar numa perspectiva em terceira pessoa.  Alega ainda que esta estrutura, 

agora um comportamento cujo sentido não admite mais normalização e generalização, é o 

próprio fundamento de autoridade dos existenciais da mundanidade descritos na primeira seção, 

que são pensados como derivados e destacados da sua origem no próprio processo discursivo 

que os toma como algo passível de ser descrito em seus atributos, por exemplo, como res 

extensa, subjetividade e consciência.  Deste modo, antes de estruturas transcendentais, os 

existenciais seriam comportamentos cujo implemento nos importa em alguma medida segundo 

um sentido histórico, logo, um sentido que só pode ser sustentando por quem se importa em 

fazê-lo.  Mas quem se importa discursivamente com alguma coisa não assere primordialmente 

um estado de coisas, mas sim dá expressão ao que lhe toca ou lhe falta.   

 Não é fácil ver todas as implicações do que Heidegger propõe e nem sempre fica 

devidamente claro que a noção de decisividade descarta todas as semânticas da liberdade que 

pretendam seguir parâmetros proposicionais.  Quem resistisse à ideia de que há um parâmetro 

                                                 
222 Tugendhat, E., Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: Sprachanalytische Interpretationen, p. 184-185. 
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de verdade que não se articula em termos proposicionais argumentaria que uma semântica da 

liberdade se resolve de modo razoável em investigar como sentenças práticas particulares 

podem ser justificadas por princípios práticos que definam o que é bom223, ou seja, algo que 

pode afinal ser pensado mediante um predicado, disputando-se então qual a natureza da 

verificação destes princípios, se inteligível, consuetudinária, utilitária etc. Qualquer hipótese 

neste sentido seria uma “metafísica dos costumes”, no sentido lato de uma doutrina que articula 

a compreensão da liberdade nos termos do enunciado categorial e suas implicações silogísticas 

em correspondência a algum tipo de efetividade deôntica.  Isto é em princípio sustentável por 

qualquer filósofo que, diferentemente de Heidegger, não põe em suspenso a presunção da 

metafísica de que o ser e o modo de ser do ente que nós mesmos somos podem ser determinados 

de modo consequente por meio de enunciados.  Qualquer tema que tenha sido pensado em 

termos de efetividade, seja ela de qualquer ordem, já foi sistematicamente normalizado na 

medianidade que segue a estrutura do ente subsistente, portanto, já é entregue como uma 

possibilidade imprópria.  Uma ética de princípios universais é por excelência impessoal, na 

medida em que é destinada a sujeitos universalmente considerados, em ab-rogação de seus 

respectivos dramas e desafios pessoais.  Muitos intérpretes de Heidegger, e ele próprio, parecem 

desatentos a isto quando esperam elucidar a existência própria nos termos da noção de 

prudência de Aristóteles, pois mesmo a competência para instanciar princípios morais em casos 

particulares ainda é uma competência para determinar uma possibilidade de agir segundo uma 

regra ou perspectiva geral, ou seja, ainda se justifica numa ideia de coerência regida pela 

semântica da correspondência proposicional.  A verdade mais própria de alguém pode se 

esboçar, a partir de sua respectiva situação narrativa, em algo que nada tem a ver com prudência, 

inclusive desafiando qualquer expectativa de que algum princípio prático geral possa lhe dar 

fundamento ou necessidade universais.  Decisividade não é a aplicação de uma regra moral ao 

caso particular, mas a consideração de um caso singular tão significativo que desafia qualquer 

regra geral. 

5.7 Semânticas da Realidade 

Convém agora consolidar estes dois campos semânticos e suas respectivas disciplinas e 

práticas discursivas, a fim de lhes dar maior concretude e distinção. 

                                                 
223 Tugendhat, Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, p. 580-581. 
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Descoberta reúne uma imensa variedade de jogos de linguagem que, seja de imediato 

ou mediante uma apreciação diferida, atendem a uma semântica da realidade, quer dizer, uma 

semântica que em última análise se presume regida pelas respostas das coisas [res]. As 

articulações remissivas consideradas aqui são aquelas do enunciado categorial, suas presunções 

metafísicas (essencialistas) e epistêmicas (verificabilidade em princípio) e suas implicações 

lógicas de qualquer ordem.  A ideia fundamental de verdade que está em curso é a 

correspondência tradicional entre sentença e estado de coisas. 

Sob o título menos problemático possível, entram aqui todos os enunciados que podem 

ser verificados diretamente: enunciados cotidianos sobre coisas ordinárias, resultados 

científicos em relação a seus respectivos experimentos, questões de fato de que cabe prova num 

conflito jurídico de interesses, teoremas em relação aos axiomas etc. De modo análogo, a 

própria lida instrumental com as coisas, mesmo que não explicitada em sentenças, também está 

incluída neste campo, porque responde de modo compreensivo à resistência que as coisas 

possam oferecer, ou seja, presume a possibilidade de tal resistência. 

Comparecem aqui também sentenças cuja possibilidade de verificações diretas não é tão 

simples de se sustentar: paradigmas científicos, axiomas, formalizações, teses metafísicas, 

cosmológicas ou teológicas.  Quem espera que elas possam ser justificadas sem mediações terá 

que sustentar uma problemática verificabilidade de segunda ordem, que geralmente acompanha 

a expectativa de que tais enunciações não poderiam ser provadas falsas.  Mas alguém pode 

preferir apostar numa verificação diferida, que deixe em aberto sua eventual revisão diante de 

uma margem intolerável de contraexemplos advindos de verificações diretas, estas sentenças 

seriam apenas mais “nucleares” do que aquelas diretamente verificáveis “nas extremidades”224.  

Num caso ou noutro se presume aqui a semântica proposicional do enunciado categorial, quer 

dizer, se espera que as coisas pensadas como determinadas em si mesmas ofereçam elementos 

para selecionarmos e revisarmos nossos pronunciamentos, no que, portanto, não inovam em 

nada em relação aos parâmetros tradicionais de verdade.  É importante frisar isso, pois é uma 

manobra precipitada tentar exaurir a noção de verdade que Heidegger tem em vista com algum 

tipo de holismo ou pragmatismo225.   

Há de fato uma zona cinzenta aqui, pois estas disciplinas, para Heidegger, comportam 

                                                 
224 Quine, W. V., Dois Dogmas do Empiricismo, p. 252. 
225 A tentativa de Haugeland em elucidar a verdade ontológica em termos de responsabilidade pela possibilidade 
de revisão diante de uma falha sistêmica é bastante adequada para a descoberta, mas não resolve a questão do 
descerramento de uma possibilidade de ser mais própria, e não atende mesmo a questão posterior do desvelamento, 
que veremos a seguir (Haugeland, J., Truth and Finitude: Heidegger’s Transcendental Existentialism, p. 74-75).  
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um elemento hermenêutico que lhes reivindica uma circularidade não trivial.  Seus fundamentos 

são articulados e propostos mediante a interpretação e a explicitação de uma compreensão pré-

ontológica, o que antecederia as investigações positivas, e a revisão eventual de tais 

fundamentos se daria em momentos de crise imanente (ST, 9-10). Além disso, Heidegger 

postula que este processo que envolve articulação de compreensão, delimitação de âmbito de 

objetos e configuração da conceitualização adequada, é concretamente motivado numa 

decisividade que orienta o nosso ser-aí para a descoberta do ente subsistente (ST, 363).  Isto 

não quer dizer, entretanto, que é o descerramento decisivo, e não o ente subsistente, o que dá 

critérios de revisão e seletividade neste caso, mas tão somente que é o descerramento decisivo 

o que restaura o ente subsistente enquanto tal, ou seja, em sua presumida intransigência radical, 

como a pedra de toque de toda interpretação científica e da própria atitude natural cotidiana.  

Por outro lado, Heidegger está ciente de que este trabalho de interpretação prévia, que ele chama 

de formalização num sentido lato, embora seja implementado a partir da compreensão pré-

ontológica e não das determinações reais dos objetos que esta configura, toma esta compreensão 

em seus aspectos gerais e se orienta pelo mesmo ideal de generalização das predicações 

materiais, pelo que também fala em predicações formais para distinguir de sua abordagem, que 

pretende consistir em indícios formais, e que tomaria o compreender como comportamento 

historicamente singularizável226.   

 Situação semelhante ocorre com sentenças sobre estados psicológicos.  Tanto quem 

reivindica a verificação direta em primeira pessoa destes enunciados, quanto quem só concede 

a verificação indireta em terceira pessoa mediante observações comportamentais estará 

tomando algo como sujeito de atribuições.  Isto é bastante diverso da expressão de uma 

afinação, conforme a entende Heidegger.  A disposição afetiva é discursiva, na medida em que 

é elemento do descerramento, mas não é primordialmente constatada e asserida mediante 

enunciados, mas manifesta e comunicada em sutilezas do discurso, tais como o tom e o ritmo 

de voz e escolha de vocabulário.  A sentença sobre estados psicológicos em primeira pessoa é 

o caso limite entre asserção e expressão que Wittgenstein persegue nas Investigações 

Filosóficas, mas como no caso anterior, condições problemáticas de verificação só mostram 

que uma gramática proposicional está em todo caso sendo sustentada como compreensão prévia 

de ser.  Este caso limite, no entanto, dada a sua assimetria epistêmica entre a instanciação em 

primeira e terceira pessoas227, parece apontar para a dinâmica entre decisividade e decadência 

                                                 
226 Heidegger, M., Fenomenologia da Vida Religiosa, pp. 53-59 (GA 60, p. 57-65). 
227 Tugendhat, E., Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: Sprachanalytische Interpretationen, p. 89. 
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que constitui a semântica da liberdade. 

É a perspectiva em terceira pessoa ainda que permite que um grande espectro de 

possibilidades existenciais seja considerado de modo pertinente sob a semântica da realidade 

na condição de fatos observáveis. Apreendidas e passadas adiante para contextos 

instrumentalmente isomórficos, estruturas comportamentais podem ser retidas no acervo de 

uma comunidade como papéis sociais ou posições institucionais, e propostas como verificáveis 

quanto a seu desempenho ou instituição formal.  Junto com fatos naturais a que nós mesmos 

estamos sujeitos, por exemplo, o falecimento natural em contraste com a morte como 

possibilidade própria, temos o que Heidegger chama de fenômenos intermediários, fatos 

constatáveis, portanto, entes subsistentes, cuja relevância para o nosso modo próprio de ser 

reivindica que sejam também considerados segundo as estruturas de temporalidade da 

semântica da liberdade228. 

Questões de contexto e adequação são ordinariamente reguladas pela impessoalidade no 

proveito do acesso público às coisas e do seu manuseio satisfatório.  Convenções, protocolos, 

procedimentos, logísticas e rotinas são repetidos de modo inconspícuo no que parece natural 

fazer e eventualmente são explicitadas em disciplinas de administração e produção.  A 

presunção aqui é que nosso modo de ser admite eventual fungibilidade com relação a funções 

dentro da curadoria [besorgen] organizada em parâmetros institucionais ou empreendedores, 

uma presunção que é proposicional, na medida em que compreende que qualquer um que atenda 

certos “predicados” pode desempenhar aquela posição na lida compartilhada das coisas.  

                                                 
228 É Blattner quem sugere assimilar posições sociais aos chamados fenômenos intermediários (Blattner, W. D., 
Heidegger’s Temporal Idealism, p. 86).  É possível que esta própria distinção não possa ser sustentada com clareza, 
se por ela Heidegger supõe de um lado puros fenômenos existenciais, que não conteriam nenhum elemento de 
realidade que pudesse ser constatado, e do outro fenômenos crus ou brutos na sua subsistência, o que ele chama 
fenômeno no sentido ordinário (ST, 31), que não teriam nenhuma relevância existencial e seriam totalmente opacos 
ao questionamento do nosso próprio ser.  Os dois extremos têm algo de artificial.  Admitir o primeiro seria supor 
que o ente que nós mesmos somos, o ser-aí, pode ser considerado de parte de qualquer atitude intencional para 
com as coisas, num acesso epistêmico de segunda ordem que seria, ele próprio, a tematização proposicional de 
algo, o que é exatamente o contrário das pretensões metodológicas da analítica existencial (Heidegger, M., Os 
Problemas Fundamentais da Fenomenologia, pp. 234 (GA 24, p. 226-227)).  E o segundo presumiria que há um 
acesso imediato a “meros fatos” (ST, 362), o que contraria a expectativa de que a analítica existencial fundamente 
uma ontologia fundamental anterior à metafísica da realidade.  Meros fatos só podem ser explicitados enquanto 
tais mediante uma articulação posterior a partir da atitude natural de que a analítica existencial elucida as 
presunções.  Por outro lado, por mais desmundanizados que sejam resultados científicos ou banalidades da 
impessoalidade, a possibilidades de toma-los a qualquer tempo numa compreensão de possibilidades existenciais 
mais próprias e resgatá-los na estrutura de síntese da temporalidade mantém-se em aberto segundo o testemunho 
que Heidegger espera elaborar a partir da angústia.  O provável é que todos os fenômenos da vida cotidiana, 
considerados de imediato na situação hermenêutica, sejam de início intermediários, em geral apreciados 
impessoalmente, eventualmente lidos em sua crua realidade, mas a cada vez podendo ser tomados segundo o 
questionamento pelas possibilidades mais próprias de quem os compreende.  Isso seria coerente com a Tese da 
Dualidade de Blattner inclusive (obra citada, p. 37). 
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Supostos predicados, embora aptidões e padronizações de comportamento, admitem 

verificações diferidas em avaliações de competência a médio ou longo prazo, que em última 

instância atendem a critérios de sucesso, o que por sua vez explica a aplicabilidade de uma 

semântica da realidade. 

Este processo impessoal de generalização que conduz não só as coisas como o nosso 

próprio compreender à medianidade e ao nivelamento é o que viabiliza a explicitação das 

intuições modais e metafísicas, seja sob a forma de predicados potenciais seja mediante 

formalizações.  Possibilidades existenciais são discursivamente abertas em relação a uma 

situação singular de proferimento num contexto histórico-cultural presumido, mas na medida 

em que elas sempre envolvem também uma possibilidade de ser das coisas em manuseio ou 

consideração, delas se pode, num apreciação abrangente, explicitar possibilidades metafísicas, 

a partir da própria estrutura proposicional do compreender, ou físicas, a partir do que se colhe 

na experiência com as coisas tomadas sob tal estrutura.   Nestes casos se usa a estrutura 

proposicional para se considerar algo que não é propriamente um estado de coisas efetivo, mas 

tal uso é funcional, ainda que as condições de verificação sejam controversas, porque otimiza 

a lida e a determinação real das coisas. 

Aqui vem à tona o inconveniente metodológico mencionado acima a respeito do 

vocabulário estruturalista da analítica existencial.  Heidegger não pode se contentar em 

presumir que está proferindo afirmações a respeito dos existenciais, ou teria que admitir que 

algum sentido de verdade como correspondência é condição do sentido qualificado de verdade 

que pretende elucidar.  É sabido que o filósofo tenta suprir este problema com a obscura noção 

metodológica dos indícios formais.  Tentei mostrar no capítulo 3 que o melhor que se pode tirar 

desta confusa doutrina é a tentativa de se restituir aos enunciados da própria analítica existencial 

a condição de possibilidades concretas, pondo-se em suspenso a força assertiva dos mesmos e 

os instanciando na situação de proferimento, afim de que possam ser apreciados como 

possibilidades comportamentais cujo implemento importa em uma medida menor ou maior para 

os próprios interlocutores.   Com isto Heidegger pode posicionar suas próprias colocações na 

possibilidade concreta, a bifurcação viável para uma semântica da liberdade.  O custo disto é 

abdicar da expectativa de que a própria analítica existencial seja uma teoria ou a asserção de 

fatos de qualquer ordem, e contentar-se em propor a mera elucidação daquilo que, em certas 

práticas discursivas de especial gravidade para uma comunidade contemporânea, se insinua 

como possibilidade existencial que se reivindica.  
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5.8 Semântica da Liberdade 

Phillip K. Dick sugere que a realidade é aquilo que não desaparece quando você deixa 

de acreditar229.  Se o descerramento segue uma semântica da liberdade que se pretenda 

irredutível à semântica da realidade, então é promissor esperar que aqui se trata de algo que não 

subsistiria em si mesmo sem o empenho compreensivo de quem questiona.  O que pode haver 

de não trivial aqui depende então deste empenho previamente testemunhado no próprio 

questionamento, que deve ser então elucidado em regresso.  O descerramento não é verificado, 

mas interpretado, de modo a ter o seu sentido explicitado.   

O horizonte de sentido do descerramento, pretende Heidegger, é a temporalidade porvir, 

ter-sido e presentificação.  Mas este horizonte, de início e na maior parte das vezes, se encontra 

abstraído e resumido em somente um dos seus aspectos, a descoberta das coisas, que a 

presentificação acessa numa evidência e a sentença categórica retém e disponibiliza para a 

comunidade fora do seu contexto histórico singular, o que é feito com alguma razão, já que as 

coisas são pensadas como o que, em princípio, subsiste em suas determinações reais e genéricas 

para além de qualquer contexto discursivo.  Mas é feito de modo abusivo quando o que está em 

questão somos nós mesmos na medida em que nossa identidade singular é reivindicada a partir 

daquele contexto abstraído, o acontecimento decisivo considerado em toda a sua significância 

para alguém e para uma comunidade.  Na descoberta pouco deve ser presumido e devemos nos 

ater ao que as coisas tem de efetivo nas evidências que nos oferecem.  Aqui, ao contrário, muito 

deve ser resgatado num esforço hermenêutico que é empreendido segundo a estrutura 

mencionada da temporalidade.  As remissões discursivas em curso não são entre enunciados e 

estados de coisas, mas entre enunciados como circulam no descerramento decadente e a 

apropriação num descerramento decisivo das possibilidades mais significativas para quem 

questiona, possibilidades estas que aqueles enunciados trazem de modo distorcido ou resumido.  

A ideia de verdade aqui é aquela mencionada ao início, a verdade que se reivindica porque nos 

vincula na síntese discursiva da temporalidade. 

É bastante claro que Heidegger pretende ter na temporalidade o parâmetro de sentido de 

toda uma gama de práticas discursivas onde o que está em questão são escolhas pessoais 

consideradas sob a mais abrangente envergadura, um domínio que na linguagem natural 

costuma ser reconhecido sob a expressão “sentido da vida”.  “Dasein” na tradição metafísica 

                                                 
229 Apud in Popova, How to build a Universe. 
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costuma ter o sentido de existência efetiva de algo, mas coloquialmente significa também a vida 

de alguém, ou a existência humana cotidiana230.  Nos poucos exemplos que arrisca, Heidegger 

deixa ao menos claro que espera ter obtido na abordagem da possibilidade existencial como 

bivalência entre a perda de si mesmo na decadência e a apropriação do si mesmo próprio na 

decisividade o parâmetro de explicação do que intuitivamente consideramos a seletividade não-

trivial entre um modo de vida inconsequente e indolente e outro inspirador e edificante231.  

Podemos incluir aqui, por exemplo, escolhas profissionais, questões familiares ou o empenho 

numa causa ou numa obra.  Também a religiosidade, da qual a decisividade parece uma versão 

secularizada232, reivindica uma semântica nos termos narrativos que Heidegger pretende.  Uma 

teologia racional espera poder pretender algum tipo de semântica de correspondência na medida 

em que é proposicional, mas uma teologia revelada considera a significância existencial da fé 

e da reverência, assim como nossa expectativa de redenção. 

É sabido que Heidegger pretendeu ter usado os resultados de sua analítica existencial 

no debate político de sua época, com resultados desastrosos.  Isso por si só não desautoriza a 

possibilidade de uma tal aplicação.  Asserções falsas não nos levam a descartar a semântica 

proposicional de correspondência.  Uma noção de verdade envolve a possibilidade em princípio 

de erro. Contudo, é preciso esclarecer o que foi um equívoco neste caso.  Errar numa semântica 

da liberdade é não conseguir escapar à pregnância da semântica proposicional, ou seja, é não 

conseguir aplicar com sucesso a própria semântica de liberdade nos termos que ela pede, os 

termos simultaneamente concretos mas incompletos da narrativa em aberto, e ceder à tentação 

de exaurir o questionamento numa postulação de predicações.  No caso presente, é 

razoavelmente claro que neste período Heidegger compromete a aplicação prática da sua 

elucidação do descerramento próprio e da temporalidade com a reivindicação de predicações 

meritórias, como “sábio”233, “corajoso”234, o que acompanha geralmente uma leitura 

voluntarista da decisividade que o filósofo nem sempre tem sucesso em evitar. Não por acaso 

este é um tipo de motivo retórico comum no fascismo.  Heidegger pode ter acrescentado ao 

postulado razoável de que o modo de ser de um povo deve ser questionado com a mesma 

expectativa de singularidade existencial que foi colocada em relação ao modo de ser de uma 

pessoa em Ser e Tempo, uma outra tese, claramente independente e bastante duvidosa, de que a 

decisividade que define a singularidade existencial de um povo é obra de uma pessoa cujo poder 

                                                 
230 Dreyfus, H. L., Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, p. 13. 
231 Heidegger, M., Lógica: A Pergunta Pela Essência da Linguagem, p. 100-101 (GA 38, 49-50). 
232 Dreyfus, H. L. & Rubin, J., Kierkegaard, Division II, and later Heidegger, p. 285. 
233 Heidegger, M., obra citada, p. 103 (GA 38, 51) 
234 Heidegger, M., The University in the New Reich, p. 45. 
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ser mais próprio em nível individual foi bem sucedido e consolidado em predicados como os 

mencionados235, sobretudo se se deixasse levar por alguma conclusão precipitada que 

identificasse qualquer pluralidade de pessoas com a impessoalidade e tomasse a decisividade 

como algum tipo de esforço individual ou cognição íntima e inefável.    

Do que se considerou até aqui, espero ter tornado plausíveis duas ideias que podem 

otimizar as implicações políticas da analítica existencial: [i] que a decadência não é tanto uma 

consequência da intersubjetividade quanto um aspecto da competência discursiva proposicional 

e que, portanto, pode tanto persistir num indivíduo contingentemente isolado quanto ser 

superada numa situação hermenêutica sustentada entre vár����������� [ii] que não é porque a 

decisividade suspende a presunção de universalidade do discurso proposicional que ela não se 

deixe articular em termos significativos para uma comunidade e que estejam sujeitos a diálogo 

e (des)acordo. 

A proficuidade política da noção de decisividade depende primordialmente de como 

interpretamos o seu aspecto discursivo, a silenciosidade [Verschwiegenheit].  Se da 

irredutibilidade do apelo da consciência na decisividade a quaisquer termos predicativos 

concluímos que ele não pode ser comunicado ou proferido (ST, 273-274), é fácil arriscar que 

ele prescreve uma ação lacônica que não se admite mais sujeita a justificação ou 

questionamento.  Se esta irredutibilidade, no entanto, ao invés de se presumir como “nada” a 

ser dito, for pensada como dizer um “nada”, no sentido de uma falta ou pendência incontornável 

e que pressiona o que é ordinário na medida em que não se deixa suprir por qualquer 

instrumental disponível, não há razão para pensar que esta falta não possa ser considerada num 

empenho compreensivo comunitário, se a comunidade em questão a compartilha e se deixa nela 

vincular.  Deste modo, tanto o silêncio propriamente dito pode ter muito a comunicar, como no 

minuto de silêncio que presta tributo e reverência, quanto o próprio discurso proposicional pode 

“silenciar” de modo significativo, como na ironia ou na metáfora.  Disto se concluiria apenas 

que dizer que a política é descerramento é reconhecer que, diferentemente do que é tratado na 

administração, na economia ou no direito, ela reivindica outros recursos semânticos além dos 

proposicionais, e que dizem respeito ao que nos mobiliza como pessoas individuais em torno 

de identidades comunitárias, o que pode ser um contraponto importante à tecnocracia e ao 

formalismo institucional ou legalista236. 

                                                 
235 Heidegger, M., National Socialist Education, p. 60. 
236 Mantendo-se assíduo na diferença ontológica, Giani Vattimo tenta conduzir o que chama de “pós-metafísica” 
de Heidegger, que nada mais é do que a suspenção da presunção de que todo discurso é proposicional, como uma 
ontologia do enfraquecimento, uma aproximação ad indefinitum ao nada, que nos convidaria a relativizar a força 
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Uma aplicação aparentemente natural dos resultados da analítica existencial é esperada 

nas chamadas ciências do espírito.  Uma tradição hermenêutica importante alega que nestas 

disciplinas a verificabilidade tradicional não é o parâmetro primordial de apreciação237.  Não é 

ocasião para se aprofundar estas alegações, que mereciam ser especificadas em cada uma destas 

disciplinas.  Heidegger em especial tem uma abordagem da história que é difícil de se discernir 

da própria estrutura da temporalidade, o que reivindica uma consideração mais atenta da 

especificidade temática de cada uma238.  

Um caso especialmente delicado é o das chamadas “metafísicas dos costumes”, se não 

quisermos contar que Heidegger as descarta de todo, o que parece improvável.  Heidegger na 

verdade espera que a compreensão da dívida para com a possibilidade existencial mais própria 

é condição de possibilidade de qualquer moralidade específica (ST, 286).  No entanto, se 

preservarmos a impressão de que princípios e sentenças morais ainda são proposicionais, então 

eles terão que ser vistos como um resultado já decaído em alguma medida em relação à 

decisividade.  Ao que parece, Heidegger espera dar expressão à expectativa de uma adesão 

autêntica aos mandamentos morais em contraste com a mera conformidade por conveniência 

ou hábito, tal como se vê em Kant.  Não por acaso, ele interpreta o sentimento de respeito pela 

lei moral, enquanto sujeição de si mesmo à lei dada por si mesmo, de um modo muito próximo 

ao descerramento do ser si mesmo próprio, a saber, como uma faculdade de síntese que combina 

simultaneamente receptividade e espontaneidade, e que ao seu ver é mais uma configuração da 

estrutura da temporalidade polarizada entre ter-sido e porvir239.  Acontece que Heidegger parece 

contornar completamente o fato de que para Kant esta lei se reivindica pela sua admissibilidade 

em princípio por todos os entes racionais, quer dizer, entes na medida em que são competentes 

no uso de inferências e, portanto, sentenças.  A presunção de que uma máxima de conduta é boa 

se for implementável por qualquer um, inspirada na forma generalista do enunciado categórico, 

é justamente a premissa do nivelamento existencial da impessoalidade.  Heidegger só poderia 

compatibilizar a razão prática de Kant com sua analítica existencial se pudesse propor a própria 

explicitação da moralidade em termos categóricos, quer dizer, termos presumidamente 

acessíveis a qualquer cultura provida de competências proposicionais, como um acontecimento 

decisivo para a cultura ocidental, a saber, esta cultura que ora se empenha na compreensão 

                                                 
de noções normativas como ordem e soberania em nome de uma escuta à pluralidade como esforço constante de 
resgate histórico (Vattimo, G., Diferir a Metafísica, p. 159-163). 
237 Gadamer, H.-G., Verdade e Método II, p. 65-65. 
238 Contra esta identificação entre temporalidade e história: Blattner, W. D., Heidegger’s Temporal Idealism, p. 29 
e seguintes. 
239 Heidegger, M., Kant and The Problem of Metaphysics, p. 111-112 (GA 3, 159). 
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metafísica do ente em geral e na formação de uma comunidade cosmopolita, e conseguisse ver 

com menos desconfiança a própria decadência, enquanto contexto propício para a promoção 

das democracias representativas e para a consolidação das garantias civis, como um aspecto 

importante da singularidade histórica desta cultura.   

 Um último problema que também não pode ser aprofundado merece ao menos ser 

sinalizado.  Se esperamos que uma semântica da liberdade seja colocada em termos irredutíveis 

a qualquer semântica de realidade, então devemos esperar que ela não sustente as presunções 

realistas desta última.  Em especial, seria razoável que ela não atendesse ao princípio do terceiro 

excluído e à bivalência estrita.  Um modo de se esboçar isto seria dizer que uma possibilidade 

existencial não se reivindica como mais própria se não for contextualizada na síntese discursiva 

da temporalidade, se uma narrativa não for ao menos presumida entre os interlocutores numa 

situação concreta.  Pode haver aqui implicações não triviais para o espinhoso problema dos 

futuros contingentes.    

5.9 Desvelamento 

Descoberta e descerramento mantém uma conexão essencial na compreensão de ser.  

Heidegger conduz o questionamento pela pretensão de verdade desta conexão com a expressão 

desvelamento [Unverborgenheit], que ele reivindica ser o sentido originário da palavra grega 

aletheia tomada como termo privativo.  A verdade seria uma conquista posterior a um estado 

prévio de dissimulação ou encobrimento.  Não é difícil ver que Heidegger presume esta ideia 

na transição da decadência para a decisividade.  Ela pode ser proposta também para 

procedimentos da lida instrumental com as coisas, na consideração de algo que se recusa de 

início e então se deixa conduzir, e em especial, para os procedimentos de verificação de 

enunciados, na transição da mera asserção destes para sua efetiva comprovação.  Mas antes de 

um gênero comum, para Heidegger o tema do desvelamento é primordialmente a expectativa 

de que a pertinência recíproca entre o descerramento do nosso ser-aí e a descoberta das coisas 

também tenha seu horizonte de sentido na temporalidade, ou seja, esteja radicada num evento 

de primordial significação240.  Esta experiência primordial, supostamente remetida à 

antiguidade grega dos filósofos pré-socráticos, é considerada como manifestação do ser241, ou 

                                                 
240 Heidegger, M., Sobre a Essência da Verdade, p. 129 (GA 9, p. 189). 
241 Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 164-165 (GA 40, p. 110-111). 
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do ente enquanto tal, ou do ente na totalidade, da qual a compreensão de ser como ente 

subsistente, a metafísica da ideia e da substância que é presumida na descoberta, é já uma 

declinação.   

Mas o que Heidegger reivindica ser uma “manifestação” aqui não tem qualquer 

plausibilidade em termos epistêmicos.  Para compreendermos uma manifestação enquanto tal 

nós já precisaríamos sustentar uma compreensão de ser.  Além disso, por mais que Heidegger 

tente emprestar algum apelo sagrado a uma tal manifestação, não há motivos para não pensar 

que ela pode, em princípio, ser constatada mediante enunciados, talvez especialmente solenes 

para quem o preferir.  Mas neste caso, ela seria pensada como manifestação de algo que 

subsistiria por si mesmo independente dela, ou seja, desaba a diferença ontológica e restaura-

se à correspondência proposicional o título de semântica universal.    

Heidegger tenta podar o teor realista aqui propondo que ser e manifestação de ser são 

recíprocos e simultâneos no advento da compreensão de ser que é pretendido neste evento, 

recorrendo ao conceito que ocupou os pensadores pré-socráticos, a physis, e o interpretando 

como emergência, desabrochar, brotar, sair de si mesmo, vir a ser, transição do não-ser ao ser, 

aparecer e outras ideias semelhantes242.  Mas isto por si só não esclarece muito se a pretensão 

epistêmica for mantida.  Se o que emergiu à manifestação tiver sido o ente, e se o ser for 

entendido como este processo em que o ente transita do não-ser e da possibilidade de ser para 

ser o que é e para a efetividade de ser o que é, então o que se manifesta é o ente e o ser é 

interpretado em regresso a partir desta manifestação.  Não é uma catástrofe, mas neste caso 

Heidegger não teria acrescentado muita novidade à noção de descoberta, a não ser propor a 

arqueologia implausível de que esta aptidão nos foi legada pelos gregos, como se ela fosse 

simultânea e idêntica ao questionamento filosófico que a tematizou pela primeira vez.  Se o que 

emergiu à manifestação tiver sido o próprio ser, além de Heidegger sacrificar a sutileza modal 

com que consegue propor ser em termos de possibilidade e não só efetividade, um dos seus 

melhores trunfos, estaria dando a entender que antes dos gregos empreenderem seu esforço 

filosófico não se dava propriamente ser.  Nenhuma das duas hipóteses é razoável.  Os gregos 

não inventaram os entes e nem o ser ao filosofar a respeito.  Ao contrário, ao filosofar 

explicitaram as presunções modais que já sustentavam previamente perante os entes também 

previamente manifestos em suas formas de vida, grande parte destas herdadas de outros povos. 

Não há modo consequente de se questionar a noção de desvelamento que não seja em 

                                                 
242 Heidegger, M., Introdução à Metafísica, p. 52-53 e 162 (GA 40, 16-17 e 108). 
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termos de reinstauração de significância celebrada em tributo a uma presumida instauração 

originária considerada apenas em regresso.  Isso quer dizer que o desvelamento não é uma 

descoberta ou constatação de segunda ordem mas um questionamento revisor dos termos da 

linguagem em atenção não à resposta das coisas, mas ao modo como a temporalidade nos 

mobiliza.  Ora, a temporalidade nos mobiliza da decadência para a decisividade e a mediação 

entre ambas é a circulação decadente e reapropriação decisiva dos enunciados e, portanto, do 

ente subsistente.  O desvelamento é portanto uma radicalização do questionamento de ser no 

sentido de considerar a contingência e mobilização históricas da própria metafísica e das 

presunções que ela explicita.   

Tentei mostrar que o que Heidegger entende como decadência é um mecanismo 

intrínseco à linguagem proposicional, um desgaste em apelo e significância que os termos de 

uma linguagem concreta sofrem na circulação impessoal a que os enunciados fazem jus.  Este 

desgaste tende a ser ignorado sob a presunção de que toda significância é a aquela da descoberta 

e, portanto, pode ser articulada em termos proposicionais, ou seja, a presunção de que todo ente 

é um ente subsistente em algum lugar para ser verificado e, portanto, nada ficou “para trás” no 

falatório, pelo menos em princípio.  Mas esta presunção foi suspensa a respeito do nosso próprio 

modo de ser com a consideração da decisividade e do acontecimento que lhe dá sentido.  Em 

verdade, Heidegger espera ter mostrado que, com relação ao nosso próprio modo de ser, a 

verdade consiste justamente em vencer esta presunção, quer dizer, ser capaz de propor outra 

compreensão de ser além da proposicional.  Mas isto tem duas implicações a serem 

reconhecidas.  A primeira é que a compreensão de ser do ente subsistente é existencial e 

historicamente contingente, ela não é significativa para todo o ente e, em especial, não é ela 

própria uma outra determinação material ou real do ente subsistente.  Em outras palavras, ela 

não é em si mesma algo verificável, mas uma possibilidade ontológica entre outras.  Por outro 

lado, o próprio testemunho da presunção precisar ser renovadamente vencida a cada vez mostra 

um empenho prévio e sistemático desta cultura nesta possibilidade ontológica específica.  Isto 

quer dizer que esta cultura tem uma motivação singular para a determinação das coisas e para 

a metafísica, motivação que precisa ser resgatada e elucidada numa narrativa que nos faça 

algum sentido.   

O ente subsistente não é histórico, pois o ente subsistente é justamente aquilo que, 

determinado em si mesmo em sua essência real, é refratário a qualquer narrativa.  Mas a 

compreensão de ser como ente subsistente o é, tem uma origem e um destino.  O acontecimento 

decisivo que dá sentido não somente ao nosso próprio ser-aí mas a uma compreensão de ser, 
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Heidegger chama de acontecimento apropriativo [Ereignis].  O desvelamento é, portanto, a 

aptidão que temos para posicionar ontologias perante o acontecimento apropriativo tal como 

ele é significativo para esta cultura, quer dizer, questioná-las segundo a temporalidade.  O modo 

de compreensão de ser do ente subsistente, entretanto, está compactado na competência 

proposicional.  Isto dá um qualificativo ao que chamamos “esta cultura”, a saber, esta cultura 

que se empenha na capacidade para o uso de enunciados.  O acontecimento apropriativo que 

está em questão para nós é também o próprio advento da linguagem proposicional.  E mais, 

vimos que esta aptidão discursiva é uma especificação destacável de outra estrutura suposta 

fundamental e originária, articulada em porvir, ter-sido e presentificação.  O acontecimento 

apropriativo que nos mobiliza, portanto, também é o advento da própria temporalidade243.  Em 

se mantendo a conclusão de que a abordagem menos ambígua da temporalidade é a narrativa 

existencial em aberto, e em se presumindo que este é comportamento narrativo primordial, o 

acontecimento apropriativo também é o advento do discurso narrativo. Esta conclusão 

desafiaria a expectativa genealógica de Heidegger:  a compreensão de ser enquanto tal não 

remeteria seu fundamento histórico de sentido ao discurso filosófico grego, mas ao discurso 

sagrado das mitologias primitivas. 

Que algo possa ser pensado como acontecimento e advento, por assim dizer, “de fora” 

da própria temporalidade, a fim de ser tomado como seu fundamento de sentido, é o que impõe 

que ele só possa ser pensado em regresso numa narrativa concreta que não é uma instanciação 

posterior da estrutura da temporalidade, mas o seu próprio radical originário.  A dificuldade a 

ser vencida aqui é a imagem da temporalidade como uma estrutura a priori estabelecida por si, 

dentro da qual só posteriormente as coisas viriam a ser adicionadas.  É fácil ver que ela tem 

algo de artificial quando consideramos que em nenhuma narrativa o ente subsistente é 

irrelevante no que resiste às pretensões do protagonista.  Ao contrário, esta resistência é o nó da 

narrativa, aquilo que mobiliza não só os esforços dos personagens mas também o interesse e a 

expectativa dos interlocutores.  A temporalidade surge aqui como artificial não enquanto falsa, 

mas como já declinada, uma tematização formalizada destacada de uma experiência primordial 

onde a opacidade das coisas já estava em questão desde o início.  Portanto, peço que 

suspendamos a imagem fenomenológica que Heidegger deu a entender:  experiência originária 

da temporalidade e do ser (no caso, a physis tematizada pelos pré-socráticos), depois narrativas 

concretas e determinação do ente subsistente.  Em seu lugar peço a seguinte imagem 

genealógica:  proferimento e repercussão de uma narrativa concreta fundamental e elementar, 

                                                 
243 Heidegger, M., Tempo e Ser, p. 215 (GA 14, p. 24). 
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depois narrativas concretas mais elaboradas, bastante depois estritas sentenças meramente 

categóricas, e ainda depois predicações formais como objeto ou substância, e por fim, ao 

contrário do que Heidegger presume, a própria temporalidade enquanto estrutura formalizada. 

Que uma narrativa se faça ter apelo por uma comunidade que não dispõe de 

compreensão de ser é o mesmo mistério que reside em que qualquer narrativa o faça em relação 

a qualquer comunidade.  Aqui é onde Wittgenstein observa que se gostaria de se proferir um 

som inarticulado e propõe no entanto elucidar o jogo de linguagem em que este som é uma 

expressão244.  O jogo em questão deveria ser suficientemente rudimentar e, no entanto, grave o 

bastante para dele se poder explicitar tanto a reivindicação de uma narrativa existencial quanto 

a mera asserção de um estado de coisas.  Julgo ter uma hipótese profícua ainda numa sugestão 

de Wittgenstein, os já mencionados enunciados sobre estados psicológicos, ou pelo menos, 

aquilo que eles substituem. 

Diz a canção que “a dor da gente não sai no jornal”.  Alguma coisa parece que se perde 

entre alguém proferir uma sentença a respeito da própria dor e outrem proferir uma sentença a 

respeito da dor deste alguém.  As duas sentenças têm a forma “x tem dor”, onde x está por um 

pronome pessoal.  “Eu tenho dor” e “Ele tem dor” devem ter o mesmo valor de verdade, pois 

asserem o mesmo estado de coisas, mas a segunda parece reivindicar uma evidência mediata e 

pública, por observação de comportamento, enquanto a primeira, para alguns, reivindica uma 

evidência imediata e exclusiva de quem profere a sentença.  Para outros, reivindica evidência 

nenhuma: em primeira pessoa, sentenças deste tipo não descreveriam nenhum dado epistêmico, 

apenas expressariam a dor.  Assim sugere Wittgenstein:  

Esta é uma possibilidade: palavras são ligadas à expressão originária e natural da sensação, e 
colocadas no lugar dela.  Uma criança ���������������
���������������������	�������������������

ensinam exclamações e, posteriormente, frases.  Ensinam à criança um novo comportamento perante 
a dor. (...) a expressão verbal da dor substitui o grito e não o descreve.245

O jogo que Wittgenstein descreve é um procedimento implementado no limiar de 

aquisição da linguagem proposicional, na faixa de vida em que cada indivíduo é treinado nesta 

competência.  Mas vimos em Heidegger que nos mobilizamos em desempenhar e treinar uns 

aos outros numa competência se ela em alguma medida nos importa, o que à luz da 

temporalidade significa, se nos foi legada a partir de um acontecimento vinculador, que neste 

                                                 
244 Wittgenstein, L., Investigações Filosóficas, p.98 (#261). 
245 Ibidem, p. 94-95 (# 244). 
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caso daria gravidade pública a todos os gritos.  Para não especularmos em excesso, diga-se que 

é um grito primordial, quer dizer, o primeiro grito reconhecido em gravidade por uma 

comunidade.  Se uma comunidade se empenhou em substituir o grito por uma expressão, ou 

seja, se empenhou em simbolizá-lo, é porque este grito lhe mobilizava em alguma medida.  O 

grito vinculava a comunidade numa suscetibilidade prévia e lhe inspirou um “novo” 

comportamento, no caso, o símbolo. Nenhum símbolo é necessário por si mesmo, mas somente 

na medida em que algo que está ausente precisa se fazer representar.  Se o grito pedia o símbolo 

é porque o que ele expressava não era auto contido, o grito expressava uma falta, que, neste 

caso, toda a comunidade compartilhava.  A falta foi sublimada no símbolo, que então, na 

condição de “token” que até então jazia desapercebido na insignificância, pôde ser proposto 

como emergência, sair de si mesmo, manifestação etc., e celebrado ou instituído.  O custo disto, 

no entanto, é se maquiar a falta, que restou preservada apenas na medida em que o símbolo, 

considerado enquanto tal, não era aquilo que faltava.  Descontextualizado e imitado, o símbolo 

se desgarra do evento que lhe deu significação, no caso, o grito, mas preserva de algum modo 

a falta na possibilidade de negação que ele, enquanto mera coisa subsistente, sustenta.  

Articulado em sentença, o símbolo se torna remissão à coisa enquanto tal, em suas 

determinações reais, ou noutras palavras, em todas as negações específicas que são verdadeiras 

a seu respeito (afirmar um predicado é também negar os contrários).  A falta, que na expressão 

originária era significativa e vinculadora, torna-se falta da insignificância e da indolência, a 

indiferença em que nada faz falta.  Simbolizado no enunciado sobre o ente subsistente, o próprio 

grito pode agora ser tido como ente subsistente, diante do qual nenhuma vinculação ou falta se 

faz expressar, como no efeito espectador, ou Síndrome Genovese.  Que ocorrências como o 

caso Kitty Genovese em alguma medida ainda nos perturbem, mostra que a falta radicada no 

discurso proposicional ainda não foi de todo esquecida. 

Desvelamento, portanto, estaria muito mais para a celebração solene da instauração 

simbólica do que propriamente para a cognição do que quer que seja, onde a solenidade é o 

elemento que assinala que esta instauração não é um exercício arbitrário e voluntarista do 

homem.  O acontecimento apropriativo não precisa ser uma experiência cognitiva de algo 

presente a uma constatação, mas pode ser apenas um evento de imposição de uma ausência, 

considerado em regresso a partir de sua expressão num lance de discurso de significância 

proeminente para uma comunidade.  Com isto captamos um aspecto da diferença ontológica.  

Ser não é um ente, porque envolve a ausência que dá sentido à apresentação do ente e que só 

pode ser considerada a partir da linguagem, quer dizer, interpretada.  Podemos esclarecer ainda 
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a ideia com que Heidegger espera especificar a intencionalidade da temporalidade como 

abertura de sentido, a ekstase, que ele traduz em alemão para entrückung, termo que abriga os 

significados de retirada, deslocamento, arrebatamento, rapto246.  O sentido é aberto para um 

algo que se lhe recusa, o contrassenso no ente subsistente, porque é aberto num evento 

interpretado como rompimento, é um voltar-se para o que nega e viola, empenhado em reparar 

esta ruptura.   

Quando este empenho é rastreado como empenho desta cultura contemporânea, ele se 

expressa não como uma crise sistêmica, mas como aquilo que diz que crises sistêmicas precisam 

ser resolvidas247.  Quine pressiona a semântica de correspondência quando sugere que o “mito” 

dos objetos físicos é superior aos outros mitos simplesmente por ser mais eficiente como 

instrumento para introduzir uma estrutura manipulável no fluxo da experiência248.  O que não 

se pergunta é por que “introduzir uma estrutura manipulável” era uma prioridade para início de 

conversa.  E talvez esta pergunta não pudesse ser colocada enquanto não estivesse esboçada a 

impressão de que estamos muito próximos de chegar ao plenamente manipulável.  Heidegger 

vê a metafísica da presença, que é a gramática do ente subsistente aqui considerada, como um 

percurso histórico de desvelamento e simultâneo velamento do ser no ente subsistente.  O 

desvelamento do ente é sempre também velamento do ser, porque deixa para trás a ausência 

que dá sentido à presença do símbolo (presença da coisa-símbolo e da coisa posteriormente 

simbolizada).  O desvelamento de ser na contemporaneidade é como manancial de reserva 

[Bestand], o nivelamento do ente ao manipulável e disponível, perdendo o seu caráter de objeto 

como contraposto [Gegenstand]249, e deste modo vencido em sua possibilidade de resistência.  

Para Heidegger este é um velamento extremo, porque atropela a única marca que assinala ainda 

a falta radicada no desvelamento e que faz deste um evento histórico vinculador ao invés de um 

ato de arbítrio250.  Mas contudo, Heidegger cita Hölderlin para dizer que junto a este perigo há 

também a possibilidade de salvação. O velamento pode ser revertido se for compreendido como 

o destino ou envio radicado no desvelamento originário da presença do ente subsistente, que 

Heidegger chama concessão [Gewähren]251.  Quer dizer, a opacidade da era da técnica pode ser 

ressignificada se for ela própria trazida aos termos da temporalidade como exaurimento do 

legado da compreensão de ser metafísica e como recolocação da questão de ser como algo que 

                                                 
246 Heidegger, Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, p. 389 (GA 24, p. 378) 
247 Haugeland, Truth and Finitude: Heidegger’s Transcendental Existentialism, p. 56. 
248 Quine, Dois Dogmas do Empirismo, p. 253. 
249 Heidegger, A Questão da Técnica, p. 20 (GA 7, p. 17) 
250 Ibidem, p. 30 (GA 7, p. 28). 
251 Ibidem, pp. 33-34 (GA 7, p. 32-33). 
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nos diz respeito, uma vez que este legado ou concessão, como vimos, é de falta e ausência.   

Há um recurso narrativo bastante frequente chamado MacGuffin.  Trata-se de um objeto 

que é apresentado como meta que mobiliza toda a história e cuja importância só se explica a 

partir da própria narrativa, tais como o Santo Graal nas narrativas arturianas, ou a palavra 

“Rosebud” em “Cidadão Kane”.   Numa entrevista, Alfred Hitchcock tenta explicar seu 

entendimento do conceito com uma anedota bem curiosa:  

Agora, de onde vem o termo MacGuffin? Ele evoca um nome escocês e pode-se imaginar uma 
conversa entre dois homens num trem.  Um diz ao outro: “O que é esse embrulho que você 
colocou no bagageiro?”. O outro: “Ah, isso!  É um MacGuffin”.  Então, o primeiro: “O que é 
um MacGuffin?”.  Ou outro: “Pois bem!  É um aparelho para pegar leões nas Montanhas 
Adirondak”.  O primeiro: “Mas não há leões nas Adirondak”.  Então o outro conclui: “Nesse 
caso, não é um MacGuffin”.  Essa anedota mostra o vazio do MacGuffin... o nada do 
MacGuffin.252

O ponto de Hitchcock é que o MacGuffin não precisa ser explicado em sua importância 

por alguma determinação real que se sustentasse fora da narrativa mas tão somente no modo 

como ele se reivindica aos personagens dentro do enredo, o modo como ele faz falta e vincula.  

A questão do desvelamento envolve a conclusão não trivial de que o ente em geral que a 

metafísica ocidental persegue enquanto correlato da proposição, quer dizer, o ente na medida 

em que pode ser generalizado, é primordialmente uma ausência que nos solicita numa história 

que nos cabe agora resgatar. Isto não implica uma tese niilista, pelo menos se a narrativa em 

questão nos for ainda crucial e decisiva, e isso testemunha de modo eloquente o nosso empenho 

corrente neste questionamento milenar. 

   

  

                                                 
252 Truffaut, F., Hitchcock/Truffaut: Entrevistas, edição definitiva, p. 135-136. 
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Considerações Finais (ou “Do Grande Ressentimento”)253

“L Bem... olha, é uma longa história L disse por fim L, mas a 
Pergunta que eu queria conhecer se refere à Questão Fundamental sobre 
a Vida, o Universo e Tudo Mais. Tudo que sabemos é que a Resposta é 
42, o que é um pouco irritante.” 

Douglas Adams, A Vida, o universo e tudo mais

 A proposta do capítulo 5 é ainda um esboço dada a sua abrangência hermenêutica e sua 

ousadia.  Requer ser apreciada à luz de um estudo mais aprofundado da segunda parte de Ser e 

Tempo e dos desenvolvimentos posteriores do pensamento de Heidegger.  Discute-se na 

literatura secundária uma suposta virada na contribuição posterior do filósofo para a questão do 

ser propriamente dita, sem a mediação da perspectiva do ser-aí.  Minha expectativa é que a 

interpretação proposta para o desvelamento antecipe esta virada e a concilie com a elucidação 

da temporalidade haurida da analítica existencial.  É em grande parte a ambiguidade epistêmica 

aqui denunciada o que deu um teor excessivamente subjetivista aos primeiros esforços de 

Heidegger na condução da questão do ser, pois um presumido dado cognitivo imediato e 

inarticulado só pode ser sustentado numa percepção em primeira pessoa enquanto um estado 

subjetivo.  Por outro lado, vencer esta ambiguidade parece um passo incontornável para se 

atingir o lugar em que a analítica existencial possa ser compreendida a partir da experiência 

fundamental do esquecimento do ser254, pois qualquer “falso ídolo” que se reivindique certeza 

e evidência só contribui para dissimular este esquecimento. 

 A crítica desenvolvida no capítulo 4 também carece de mais algum detalhamento com 

respeito às fontes em que Heidegger julga encontrar boas razões para suas convicções a respeito 

da evidência e da verdade proposicional.   Como mencionado, estas doutrinas seriam 

alegadamente fundadas nas ideias de Husserl a respeito das noções de evidência 

fenomenológica, intuição essencial e intuição categorial, e de Aristóteles a respeito da noção de 

nous enquanto conhecimento intuitivo e insuscetível de bivalência.  É preciso apurar se as 

contribuições destes autores de fato sustentam as expectativas de Heidegger e, ainda neste caso, 

se oferecem melhores argumentos.  Em todo caso, é possível já esboçar por que tais ideias não 

exporiam estes autores à objeção de Tugendhat, ao contrário do que acontece em Heidegger, e 

o motivo é análogo ao que faz com que as ambiguidades que lhes são correlatas sejam 

                                                 
253 As melhores ideias do que se segue foram fomentas por ocasião da cerimônia de qualificação realizada em 4 de 
novembro de 2014, com a colaboração dos professores Pedro Costa Rego, Ethel Menezes Rocha e Ulysses 
Pinheiro, aos quais gostaria de renovar meus agradecimentos. 
254 Heidegger, Sobre o Humanismo, p. 47, (GA 9, p. 328). 
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inofensivas na linguagem natural.  Nenhum dos dois se aventurou em propor uma estratificação 

ontológica diferente daquela do ente subsistente.  Sendo assim, evidências supostamente 

restritas a atos de identificação ou referência ocasional de objetos nunca deixavam de presumir 

a gramática do substrato de predicações e podiam, a qualquer tempo, ser entendidas como 

passíveis de verificações proposicionais.  Se toda remissão é remissão a uma efetividade, então 

não gera maior prejuízo entender toda remissão como a pretensão de um saber (por mais que 
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insistirmos que toda remissão se pretende um saber, teremos a pretensão de um saber que não 

é de uma efetividade, e aí as coisas começam a não fazer sentido.  Se a contribuição de 

Heidegger a respeito de um novo parâmetro de questionamento ontológico é relevante e 

profícua, a objeção de Tugendhat deveria nos ajudar a ver quais ideias da tradição e da atitude 

natural precisam ser repensadas. 

 Estes são desenvolvimentos viáveis que pediriam apenas mais tempo e estudo.  Há 

contudo muito a se dizer sobre o que este trabalho não pode esperar obter diante das conclusões 

a que chegou. 

Em mais de um sentido os resultados aqui propostos podem ser ditos negativos ou de 

limitação.  Num primeiro plano, se alega que o questionamento acerca da verdade empreendido 

por Heidegger não é consequente e nem mesmo coerente se não renunciarmos à expectativa de 

conduzi-lo à confirmações e certezas.  Num exame porém ainda mais profundo, chegamos ainda 

à conclusão de que o modo qualificado de verdade que se pode elaborar a partir da analítica 

existencial e da questão do ser gira em torno de uma obstrução sistemática do próprio 

questionamento.  Uma mesma ideia bastante radical que combina ruptura, ausência, pendência 

e indeterminação dá contexto para a instauração simbólica que num só evento dá expressão 

originária tanto à liberdade quanto à realidade em seu entrelaçamento recíproco.  Este evento, 

no entanto, não tem o teor forte de uma epifania ou uma revelação, mas é o próprio 

comportamento questionador numa configuração privilegiada, i.e., num desempenho 

arrebatado e inspirador a que a cada vez uma comunidade pode ser ver empenhada, a narrativa 

em aberto que a comunidade pode tomar como própria segundo o apelo255 que o seu respectivo 

                                                 
255 “Apelo” foi o modo provisório e modalmente indiferente que eu tive para tratar do próprio [eigentlich] sem 
decidir de antemão sua regulação pela temporalidade e sua consequente irredutibilidade à generalização 
predicativa do enunciado.  O termo não deve aqui ser associado ao comportamento exortativo, pelos motivos 
expostos em 3.3.2.1, e sobretudo porque este comportamento envolve uma complexidade discursiva que excede o 
caráter imediato e extasiante pretendido.  Deveria melhor ser lido no sentido de um factum como proposto em 
2.5.2, significância proeminente que alguma composição discursiva já exerce no próprio desempenho concreto de 
um questionamento, o que por seu lado dá também um sentido vital à circularidade hermenêutica:  formas de vida 
antecedem e condicionam qualquer tematização não só a título transcendental, mas sobretudo por vinculação 
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proferimento exerce nas circunstâncias.   

Em última análise é deste apelo, o poder-ser mais próprio, que se trata o questionamento 

de verdade explicitado por Heidegger, e nosso tratamento provisório em termos daquilo que 

vem ao caso ou que faz jus vir à expressão não recebe uma configuração positiva quanto trazido 

ao horizonte de sentido pensado como temporalidade, e nem mesmo na nossa proposta de 

pensar a intencionalidade de um tal horizonte segundo o pretexto narrativo do MacGuffin.  O 

que se conseguiu apurar foi apenas e tão somente isto, um horizonte de sentido que preserva o 

tema naquela mesma obstrução sistemática que lhe dá significância proeminente, e cujo 

preenchimento material é portanto sempre falho em relação a uma expectativa sublime 

reivindicada como originária, o que por seu lado é também o que torna a cada vez um tal 

preenchimento algo de concreto e relevante em alguma medida.   

A objeção de Tugendhat ao conceito de verdade de Heidegger parecia ser o canal de 

controvérsia mais fluído e fértil entre as duas tradições filosóficas de que os respectivos autores 

podiam ser ditos representativos.  No entanto, a proposta conciliatória aqui pensada deve em 

verdade deixar também um certo azedume de igual desapontamento em leitores continentais e 

analíticos.  Em linhas gerais, o que se tentou estabelecer é que a questão colocada por Heidegger 

é relevante, inclusive na sua reivindicação por termos irredutíveis àqueles em que a verdade é 

tradicionalmente pensada, mas reconheceu-se com Tugendhat que a resposta oferecida por 

Heidegger não era satisfatória.  O saldo final entretanto não foi tanto uma outra resposta 

alternativa e que fosse substancial em consequências, mas um passo atrás de volta à mesma 

questão considerada ainda em suspenso e a possibilidade de seu desempenho numa forma de 

composição discursiva mais ampla mas também menos conclusiva do que o tratamento 

assertórico, i.e., a sugestão de que esta não é uma questão a ser exaurida, mas a ser 

reiteradamente recolocada em favor da contingência histórica e da liberdade de revisão não-

trivial das formas de vida de quem questiona.     

Da parte de uma filosofia analítica da linguagem como a que inspira Tugendhat, pode-

se apontar que persiste na solução proposta uma promiscuidade entre sentido e verdade que é 

                                                 
afetiva.  Desta orientação inicial fica então em aberto se esta vinculação é regulada tão somente pelas 
normalizações e adestramentos que a impessoalidade disponibiliza com base na gramática de enunciados 
categóricos que conferem papéis e posições aos que desempenham o questionamento, ou se ela eventualmente se 
manifesta como uma suscetibilidade singular e imediata, mas irredutível a qualquer dado efetivo vez que voltada 
para um deslocamento sistemático, a possibilidade que é mais própria porque não comporta efetivação e que é 
testemunhada na angústia, e cuja pendência é então contexto para questionamento e revisão das próprias 
normalizações e adestramentos ora adotados por uma comunidade com base na elaboração narrativa das suas 
experiências numa totalidade contínua dotada de significância a mais plena e abrangente a cada vez possível.    
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difícil de se tolerar.  Esta distinção aparentemente é o que garantiria que a questão do ser, e 

consequentemente também a questão acerca do seu parâmetro qualificado de verdade, 

comportassem alguma decidibilidade e não se trivializassem em modos indiferentes e 

arbitrários de se questionar.   

A solução proposta não pode e nem deve suprimir de todo essa insatisfação, pois ela dá 

expressão imediata à ideia de que a mera colocação da questão comporta uma seletividade de 

sentido que não se pretende trivial, e que o sentido adotado não pode ser um “mero” sentido, 

mas pede ser articulado em atenção à possibilidade em geral da verdade.  Minha intenção era 

preservar uma fronteira natural entre condições de sentido e verdade real, sobretudo porque é 

uma tal fronteira o que dá significância à esta última como o contrassenso que sustenta a 

possibilidade em princípio de revisão do sentido.  Mas os termos desta fronteira não podem 

mais ficar do pleno agrado do filósofo analítico se o que ele espera é que esta própria 

inexpugnabilidade da verdade real frente ao projeto existencial seja demonstrada por outra 

verdade real não contingente a ser explicitada num comportamento assertórico.  Esta pendência 

que se recusa de modo primordial não é ela própria verificada, mas presumida no que dá 

contexto a qualquer verificação, e por “presumida” entenda-se: implícita em algum modo 

específico de discursividade, que neste caso não se presta a verificações.   

Na abordagem conduzida em termos de possibilidade existencial, é inevitável portanto 

se questionar por um parâmetro de verdade anterior àquele das asserções, e portanto, pretendido 

para o próprio desempenho de questões no que se presumem adequadas, pertinentes, i.e., no 

que atendem a uma demanda em aberto.  Há portanto, à parte da verdade real, uma verdade do 

sentido, na medida em que se fala aqui num critério bivalente de revisão do discurso que nos 

diz para início de conversa que questões são apropriadas e consequentes e, numa dimensão a 

mais radical, qual a questão que mais se reivindica na totalidade da experiência histórica em 

curso.  Neste nível o mais fundamental, o questionamento não se serve da formulação 

assertórica a que ele próprio dá contexto, mas somente da sua própria colocação enquanto 

possibilidade concreta, ou seja, como interpretação de seu próprio desempenho ao longo de 

uma história que precisa ser resgatada a partir de uma situação de proferimento reivindicada 

em seu apelo enquanto tal, a situação hermenêutica.

Do outro lado deste mesmo cabo, certa tradição continental exerceria força em sentido 

contrário, e se queixaria de que muito peso foi dado a presunções semânticas realistas, cuja 

relativização ou até mesmo o abandono deveria ser o ganho primordial de uma doutrina 

alternativa para a verdade.  Em todo caso, se as condições transcendentais da verdade real 
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residem a cada vez em composições narrativas contingentes, então a ideia de correspondência 

real se esvazia de toda força e só é possível insistir no contrário suprindo uma alegação 

ontológica insuficiente com alegações ônticas e empíricas.   

Esta objeção seria bastante crucial e talvez devesse ser abraçada em suas consequências 

metodológicas, pois mostra com razão que no tratamento proposto em termos de possibilidade 

existencial como possibilidade concreta a distinção entre uma abordagem puramente existencial 

[existenzial] e outra existenciária [existenziell] não pode mais ser sustentada de modo tão claro 

e preciso, como parece ser razoavelmente natural entre o ontológico apriorístico e o ôntico a 

posteriori do ente subsistente.  O motivo é que entra na argumentação proposta o apelo imediato 

e ocasional que o próprio questionamento existencial exerce enquanto possibilidade da qual se 

pode perguntar o quão relevante se faz expressar para os próprios interlocutores, e portanto, 

alguma instanciação existenciária se faz incontornável, sob pena da analítica existencial se ver 

conduzida como uma antropologia filosófica conduzida em terceira pessoa (ST, 312 e 316). 

Uma abordagem ontológica pura parece natural ao ente subsistente, na medida em que este é 

pensado como dotado de uma essência transcendente às ocasiões de proferimento, mas não com 

relação ao ser-aí, cujo modo de ser se encontra em aberto para uma eventual ocasião de 

proferimento revisora e reconfiguradora de sentido, o que por seu lado tem repercussões para o 

seu próprio modo de ser como ente que questiona.  Este é um resultado particularmente 

perturbador da proposta aqui desenvolvida, e que talvez sugira por que Heidegger não obteve 

melhores frutos ao insistir em conduzir a analítica existencial segundo algum tipo de 

esquematismo transcendental256.   

Ora, compactado na situação concreta há um caráter obstrutivo em alguma medida que 

é o radical a ser posteriormente explicitado numa abordagem metafísica segundo a ideia de 

realidade, e é a partir deste radical no seu caráter incontornável que qualquer composição 

discursiva pode ser proposta como sublimação, inspiração, criatividade ou liberdade.  Acredito 

que em nenhuma das fases do seu pensamento Heidegger foi de todo indiferente a esta 

obstrução radical e de princípio pensada como fonte originária de significância tanto para o 

questionamento existencial, que encontra o seu entorno de enriquecimento junto aos temas da 

angústia, do contrassenso e da possibilidade existencial para a morte, quanto para o 

questionamento ontológico, que ganha em sua contribuição filosófica contornos inéditos e 

profícuos a partir de temas de teor privativo como nada, esquecimento e diferença ontológica.   

                                                 
256 Heidegger, Kant and The Problem of Metaphysics, p. xvii-xviii (GA 3, p. xiv). 
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Observe-se incidentalmente que a proposta de que as configurações de sentido pré-

ontológicas e existenciárias atendem primordialmente a uma gramática narrativa não 

necessariamente implica que elas se vejam reduzidas a ficções arbitrárias.  Este é um problema 

de que Paul Ricoeur se aproxima ao tentar explicar a distinção natural entre historiografia e 

ficção257, mas não o atinge em cheio porque encaminha mal sua própria questão quando nivela 

ambas as disciplinas na composição imaginativa e apenas especifica a primeira por uma 

referência realista mediante vestígios.  Ora, estes últimos só podem ser compreendidos 

enquanto tais mediante uma presunção de realidade do passado que justamente precisa ser 

explicada e por princípio nenhum arbítrio imaginativo pode suprir uma tal explicação.  Ricoeur 

é mais consequente quando pergunta em seguida pela temporalidade como raiz comum do 

vestígio e da metáfora258, mas é preciso trazê-la ao modo existencialmente enraizado de 

questionamento que só a possibilidade concreta pode prover e onde uma narrativa ganha apelo 

tanto como possibilidade inspiradora quanto também como destino intransferível259.   

É uma compreensão ruim da temporalidade supor uma estrutura de composição 

narrativa arbitrária esperando ser preenchida pela realidade.  Na verdade, só há lugar para um 

preenchimento porque a realidade já se faz valer como falta, recusa e obstrução do arbítrio na 

narrativa tomada como própria, o que por seu lado é discursivamente assinalável quando a 

narrativa é instanciada por expressões ocasionais em seu uso regular, ou seja, quando a narrativa 

é enraizada numa situação de proferimento e logo assumida como a configuração de sentido da 

própria situação.  Só na aptidão narrativa própria o narrador pode ser, num só e mesmo lance 

contínuo de discurso, não só configurador de sentido mas também paciente da restrição de 

sentido que lhe é imposta, e só desta aptidão mais imediata pode então se destacar 

posteriormente a narrativa meramente inspiradora da ficção e a narrativa estritamente 

documental do passado real.  O MacGuffin da ficção e o vestígio do passado são radicados no 

mesmo evento que posiciona em reciprocidade a intencionalidade e sua respectiva obstrução, e 

que então distribui significância aos objetos em geral.      

Afinal, analíticos e fenomenólogos poderiam dar-se as mãos para cobrar um 

posicionamento claro sobre as próprias pretensões metodológicas e retóricas deste trabalho e 

isto mereceria um esclarecimento cuja envergadura e profundidade este espaço não comporta.  

                                                 
257 Ricoeur, P., Tempo e Narrativa, p. 139. 
258 Ibidem, p. 140. 
259 Perseguindo também outro problema, Gadamer se aproximou desta ramificação primordial com a noção de 

história efeitual [Wirkungsgeschichte], e também o vinculou à situação hermenêutica:  Verdade e Método, p. 
449 e seguintes (305 e seguintes). 
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Pois se a questão existencial e a questão do ser têm seu horizonte de sentido próprio numa 

gramática de teor narrativo, então é tentador se concluir que na medida em que são 

encaminhamentos concretos destas questões, não só este trabalho, mas a própria analítica 

existencial proposta em Ser e Tempo, terminariam assumindo o mesmo teor discursivo das 

narrativas, o que o próprio Heidegger e seus estudiosos muito remotamente estariam dispostos 

a conceder.  Aliás, na medida em que o ser é amplamente presumido na tradição metafísica 

ocidental, seria fácil também estender esta impressão para a investigação filosófica em geral, o 

que no entanto dificilmente seria considerado pelos pensadores desta mesma tradição como o 

mais próximo das suas intenções. 

Fique reconhecido como uma falha deste trabalho que esta impressão não possa ser 

afastada de modo peremptório e convincente.  Filósofos não deveriam investir-se de autoridade 

para impor interpretações que os próprios interpretandos não pudessem considerar 

minimamente naturais, mesmo quando estes fossem outros filósofos.  O que tentarei é um 

esboço de esclarecimento, que não pode se pretender completo pois fica condicionado a uma 

questão especialmente grave e complicada que não tenho como confrontar diretamente na 

presente oportunidade, qual seja, como se dá o convencimento em filosofia, o que propriamente 

acontece quando alguém se convence de uma proposição filosófica.  Sem uma incursão neste 

problema não parece consequente qualquer tentativa para se estabelecer qual a semântica 

apropriada para as formulações filosóficas, que pretensão de verdade uma frase filosófica 

sustenta.  Por exemplo, somente assumindo que alguém se convence de teses filosóficas 

mediante algum tipo de prova, demonstração ou exibição intuitiva, é que alguém pode pretender 

que elas são verdadeiras segundo algum tipo de correspondência com fatos “filosóficos”, 

segundo a mesma gramática dos enunciados ordinários.  Claramente esta é uma presunção cujo 

alcance universal foi posto em questão ao longo deste trabalho, mas ela não deveria ser de todo 

esvaziada se não quisermos recusar às tradições filosóficas metafísicas os termos em que elas 

próprias se pretendem convincentes. 

Para a presente discussão, vou tomar o convencimento filosófico como um ponto cego 

dado, um evento que pode ou não ocorrer, sem entrar no mérito de como ele ocorre.  Entre as 

possibilidades aqui aceitas temos a da demonstração lógica a partir de axiomas autoevidentes, 

exibições diretas mediante intuições de ordem superior, verificação diferida junto às práticas 

ordinárias da comunidade a que se filiam os interlocutores ou apenas o modo como uma 

composição discursiva se faz esclarecedora de imediato aos interlocutores em face das suas 

formas de vida e expectativas existenciais.  Fique ainda em aberto se estas possibilidades são 
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exclusivas entre si ou se mais de uma pode se fazer reivindicar conforme a situação ou a 

especificidade do tema.  

Restaria então insistir em manter o foco da discussão no âmbito imediato da situação 

hermenêutica e alegar sua neutralidade inicial em relação a cada uma destas possibilidades de 

configuração de sentido.  Pensada como esta situação de proferimento em curso, ela é 

sustentação discursiva de possibilidades e os recursos de convencimento aceitáveis podem ser 

pensados como critérios para se selecionar algumas destas possibilidades como mais 

interessantes do que outras.  Tais critérios podem girar em torno de alguma ideia bastante 

abrangente de efetividade, que informaria as demonstrações, provas e exibições em geral, ou 

em torno do que chamei acima de apelo imediato, aquilo que parece fazer mais sentido à luz do 

acervo pré-ontológico que trazemos à própria situação, o que por sua vez comporta tanto um 

tratamento explicitador e num certo sentido conservador, que meramente elucida as formas de 

vida daquela dada comunidade sem pretensão revisora, ou um tratamento narrativo como o que 

Heidegger vê na temporalidade, e que pode ser revisor em relação a estas mesmas formas de 

vida nos eventos da decisividade e do acontecimento apropriativo.   

Em qualquer caso todas estas opções começam com o desempenho do questionamento 

filosófico.  O que a analítica existencial pode propor de início é que este comportamento é 

somente um dos modos possíveis da intencionalidade pré-ontológica se fazer explicitar.  Seu 

resultado mais consequente é que o modo de expressão em que esta intencionalidade encontra 

seus critérios últimos de decisão excede a maior parte dos meios de convencimento que a 

tradição filosófica reconhece.  Isto não quer dizer que o questionamento filosófico deva de 

imediato adotar este meio específico de expressão, mas pode simplesmente implicar que tais 

critérios de decisão são opacos aos modos de questionar que a definem como disciplina.  Em 

termos mais diretos, pode ser somente o caso de que o filósofo, com seu modo próprio de 

proceder, não possa ele mesmo decidir ou rever os parâmetros de sentido que a comunidade 

sustenta e eventualmente revisa segundo a gramática da temporalidade em comportamentos 

narrativos que não se pretendem eles próprios filosóficos, tais como parece se dar nos 

acontecimentos religiosos, políticos e históricos.  Quando Heidegger, mencionando a queixa de 

Platão n“O Sofista”, estabelece como vedação metodológica o “contar estórias” (ST, 6), pode 

estar apenas antecipando um resultado negativo a se impor para a filosofia em geral diante das 

suas conclusões mais ulteriores, qual seja, de que não cabe ao filósofo dar a expressão 

instauradora e originária do ser-aí e do ser se uma tal expressão só tem lugar quando alguém 

“conta estórias”.  Que Heidegger tivesse uma certa dificuldade em aceitar esta limitação é talvez 
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um fator determinante para a ambiguidade epistêmica que mobilizou o presente trabalho.   

O mais razoável é que a temporalidade não é um horizonte de sentido manejável no 

enfrentamento tido por filosófico de uma questão, pelo simples motivo de que o contexto 

contínuo de seletividade das possibilidades existenciais que ela provê num mesmo 

comportamento de antecipação do porvir [Zukunft] e de retomada do ter-sido [Gewesenheit] 

excede o âmbito da hipótese e da asserção em que a filosofia enquanto disciplina conduz suas 

expectativas metodológicas.  Ainda que respostas peremptórias e pacificadas sejam uma 

ocorrência rara na prática filosófica, ela ainda é articulada em torno de uma possibilidade em 

princípio para respostas deste tipo, e que na sua eventualidade consolidam inclusive a transição 

de um esforço filosófico para a fundamentação de uma ciência.   

Filósofos empreendem seus esforços de elucidação sob a expectativa de que o tema que 

questionam comporta alguma configuração eventual de sentido que viabilize respostas 

decidíveis e consequentes para as formas de vida em curso, e neste nível compartilham com a 

temporalidade o horizonte da possibilidade concreta que é disponível na cotidianidade mediana. 

Quando encontram uma tal configuração, deixam de ser filósofos e começam a obter resultados 

teórico-científicos ou práticos.  No caso dos temas aqui em debate, essa decidibilidade não é 

mais pensada em termos de realidade subsistente e categórica, mas em termos de um apelo 

discursivo ocasional que excede aquele campo de jogo entre pergunta, argumento e asserção, a 

possibilidade concreta ganha outro parâmetro de seletividade além da efetividade ou do 

sucesso.  Filósofos podem continuar explorando e elucidando estas condições novas de 

decidibilidade sem no entanto pretenderem lances materialmente decisivos nestes domínios. Se 

o fizerem no entanto dar-se-á um processo análogo àquele em que se tornariam cientistas ou 

estrategistas.  Se ao invés de arrazoamentos começarem a compor ficções, tornar-se-ão talvez 

poetas num sentido lato e suas composições poderão ter até mesmo implicações filosóficas 

importantes, mas não estarão fazendo filosofia propriamente dita, ainda que tais ficções deem 

o tratamento edificante e inspirador que o tema em questão requer. 

Talvez aqui esteja uma linha consequente de distinção entre uma abordagem existencial 

e outra existenciária.  Configurações de sentido existenciárias são narrativas que podem ser 

vivenciadas como próprias ou resumidas e distorcidas na naturalização de predicados.  

Configurações de sentido existenciais, como Ser e Tempo e o presente trabalho, são elucidações 

das condições de sentido das presunções existenciárias que os falantes trazem à situação 

hermenêutica, interpretações que podem concluir, inclusive, que estas presunções se estruturam 

segundo a possibilidade de uma narrativa própria.  Como, no entanto, algum elemento 
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existenciário precisa ser suscitado na própria situação hermenêutica na medida em que ela se 

trata de interpretar a si própria, não é tão fácil demarcar a distinção enquanto não se tem um 

esclarecimento aprofundado da temporalidade. 

Nenhuma outra pendência porém provocará mais inconformismo do que aquela de um 

estudioso convertido ao pensamento de Heidegger que denunciasse um obscurecimento da 

questão do ser em favor de uma mera filosofia da linguagem ou ainda pior, de uma análise 

lógico-conceitual que na sua abstração e contingência não provê ela própria a perspicuidade 

dos fundamentos que uma investigação desta envergadura pediria.  Em grande medida as 

presunções epistêmicas que este trabalho contestou se destinavam justamente a transcender este 

tipo de abordagem acerca da qual Heidegger não escondeu o seu desprezo (ST, 166).  Poderia 

um tal inconformado então alegar que, ao recusar ao ser um modo de acesso fenomênico 

genuíno e íntegro em sua simplicidade e irredutibilidade a qualquer determinação ôntica, a tese 

que ora se finda reduziu o tema às condições de inteligibilidade discursiva do homem, e que ao 

secularizar o desvelamento na expressão linguística ou simbólica em geral, reincide no mesmo 

esquecimento do ser que marca a tradição filosófica ocidental. 

Este inconformismo em especial não pode ser propriamente refutado pois ele se filia a 

uma tradição milenar que talvez seja o testemunho mais contundente de que a questão do ser se 

mantém significativa justamente como expressão de um impedimento incontornável e um 

consequente ressentimento cuja sublimação é o que move as celebrações que instauram a 

linguagem e que acompanha esta última portanto de modo sistemático na condição de legado 

intransferível de uma pendência irremissível.   Desdobrar esta irresignação em suas presunções 

servirá para mostrar o quão convidativa a ambiguidade epistêmica aqui discutida sempre 

persiste em alguma medida.   

É bastante claro que, pelo menos no contexto mais próximo da analítica existencial e, 

portanto, da elaboração de Ser e Tempo, Heidegger estava especialmente movido em suas 

considerações a respeito da verdade por um sentido o mais sublime desta noção, que na atitude 

pré-filosófica se atribui, por exemplo, à revelação religiosa, aos movimentos políticos, à afeição 

profunda e ao projeto pessoal.  Também é especialmente patente neste período que ele via a 

linguagem como um tipo de obstáculo sistemático a esta configuração de verdade, não só pela 

tendência generalista e niveladora da descrição proposicional categórica, mas também pela 

aptidão de qualquer signo em ser passado adiante e desenraizado do contexto em que tem sua 

significância primordial, deixando para trás o acesso originário e livre de distorções àquilo que 

ele significa.   A verdade a mais proeminente ora em questão deveria ser então resgatada e 
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preservada em sua singularidade e originalidade da vulgarização e nivelamento que todo meio 

simbólico parece impor em alguma medida.  Esta desconfiança para com a linguagem encontra 

boa voz num aforisma de Nietzsche:  

Nós não nos estimamos mais o suficiente, quando nos comunicamos.  Nossas vivências 
[Erlebnisse] próprias [eigentlichen] não são de modo algum loquazes [Geshwätzig].  Elas não 
poderiam comunicar a si mesmas, se elas quisessem.  Isto acontece porque lhes falta a palavra.  
Para o que temos palavra, já estamos um passo adiante de sua concernência.  Em todos os 
discursos [Reden] há um grão de desprezo.  A fala [sprache], ao que parece, foi inventada apenas 
para o que é ordinário [Durchnittliches], mediano [Mittleres], comunicável [Mitheilsames].  Com 
a fala vulgariza-se imediatamente o falante. – A partir de uma moral para surdo-mudos e outros 
filósofos260. 

Foram destacados alguns termos em alemão para mostrar como o trecho vai ao encontro 

das preocupações da analítica existencial:  o que é próprio não se presta a qualquer 

comunicação, fala e discurso, pois qualquer mediação o vulgariza.  Se o próprio Nietzsche 

subscrevia esta opinião, é o que fica em questão pela indicação debochada de onde poderia ter 

saído uma tal reflexão: não propriamente filósofos surdo-mudos, mas surdo-mudos filósofos, 

ou que assim se o pretendem.  A ideia em tela dá a uma limitação contingente do “surdo-mudo”, 

a quem falta a palavra, o status de uma necessidade inexorável, que seria tese de um “filósofo”.   

E no entanto, pelo que foi proposto neste trabalho, pode-se se sugerir que esta 

ingenuidade do “surdo-mudo filósofo” é em parte induzida por uma limitação sistemática de 

outra ordem, de que a significância que uma palavra ou qualquer signo desempenha se funda 

num testemunho de uma falta do que é mais próprio, falta esta que já era pendente antes do 

signo e que lhe confere a relevância de suscitar o mais próprio que falta como algo em questão.  

Isto mesmo a que falta qualquer palavra, o que vem ao caso em última instância, é justamente 

disto que qualquer palavra num certo sentido anuncia a falta e de que pode dar deste modo uma 

expressão residual.  Culpa-se o mensageiro pela mensagem.      

Este ressentimento se afina com outro de ordem epistêmica, que acusa que a linguagem 

nos priva da natureza última das coisas em seu dinamismo e totalidade extremos.  A imagem 

clássica desta ideia é a de Crátilo renunciando a falar e se restringindo a somente apontar para 

as coisas261.  Em Heidegger as duas ideias se unem.  Há a expectativa de um dado epistêmico 

irredutível à generalização do enunciado e cuja evidência própria torna o uso de qualquer signo 

acessório e preferencialmente dispensável.  Atente-se que em seu tratamento, enunciados são 

                                                 
260 Nietzsche, F. Crepúsculo dos Ídolos, p. 94. 
261 Aristoteles, Metafísica, 1010, a10 a a15. 
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verdadeiros somente na medida em que “apontam” [aufzeigen], no sentido literal de 

apóphansis, mas que primordialmente o ente é verdadeiro por si mesmo, como se mostra em si 

mesmo, e o signo se torna dispensável tão logo esta evidência é acessada sem as próprias 

distorções que o signo interpõe.  Se isto vale para o ente ordinário, valeria com muito mais 

razão para a verdade mais proeminente da existência e do ser, e a tarefa consistiria em 

transcender a linguagem em direção à evidência mais singular e fundamental. 

Atendo-se ao teor deste gesto, explica-se por que Heidegger viu um potencial universal 

para a verdade na remissão ocasional que serve de meio de identificação e referência do termo 

sujeito no enunciado e ao mesmo tempo sustenta o que está em questão num campo de 

possibilidades.  Mas é preciso se ignorar que apontar também é uma emissão sígnica para se 

acreditar que este potencial de verdade é algum tipo de evidência inefável.  A remissão em seu 

desempenho ocasional é um ato discursivo de singularidade irredutível e cuja densidade 

semântica não é de fato esgotada em nenhuma predicação, ela orienta os falantes para o que 

está em questão, e portanto, para o que lhes reivindica atenção, mas só tem um teor de verdade 

o mais proeminente justamente por não ser um saber mas simplesmente um ser, no caso, ser 

questionador daquilo que está em questão, ou seja, um expressar.  O melhor resultado da 

analítica existencial é que o que é mais próprio numa abrangência a mais vertiginosa pede esta 

remissão em sua ocasionalidade irredutível, e que numa situação decisiva, reorienta o que os 

falantes até então tinham como digno de ser questionado.  Daí se compreende por que 

Heidegger em certos momentos se dispensa de argumentar e procura explorar a estrita força 

evocativa das palavras, tentando fazer com que elas “apontem” para sua significação originária 

e mais inspiradora.  Naturalmente, isto presume a temporalidade, só quando é conduzida ao 

âmbito de uma narrativa é que uma palavra tem um sentido mais denso e abrangente do que 

aquele que informa seu significado literal, como se dá com a palavra “Rosebud” em relação à 

trama de “Cidadão Kane”.   

Aparentemente Heidegger estaria desafiando o princípio de contexto que a filosofia 

analítica contemporânea celebrizou ao propor que uma palavra não tem significação em isolado 

e que seu significado é a função que ela desempenha para o valor de verdade de uma sentença.  

Num modo surpreendente, termina sugerindo que palavras, gestos e signos emitidos em isolado 

também têm uma pretensão de verdade, mas tornou esta mesma sugestão insustentável quando 

fez ela depender de uma evidência, pois tais atos não comportam nenhuma pretensão de 

constatação.  A ideia de Heidegger só é consequente se estes signos em isolado forem 

entendidos como marcas que compactam narrativas que são fundamentais para a comunidade, 
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mas que só são verdadeiras na medida em que a própria comunidade adota estas narrativas 

como próprias, no tributo ou na prontidão para o evento decisivo, pois estas mesmas marcas 

podem ser desligadas destas narrativas fundamentais se a comunidade se esquece do que elas 

significam existencialmente e se contenta em as fazer circular como meros signos, sob 

significações normalizadas, predicativas e literais.  O princípio de contexto não é abolido mas 

refinado:  palavras têm ainda seu sentido mais originário, abrangente e crucial no contexto de 

narrativas adotadas como próprias por uma comunidade. 

A questão da verdade posta por Heidegger circunda de modo o mais próximo aquele 

grande ressentimento que acusa na linguagem um desgaste em seu potencial significativo que 

induz os falantes a deixarem o que é mais digno de expressão e questionamento se perder no 

hábito e na indolência.   Sua melhor proposta é que a possibilidade de resgate pode se dar em 

situações de proferimento privilegiadas em que a vinculação da comunidade em relação ao que 

lhe é mais próprio é novamente expressa numa composição discursiva que testemunha a sua 

falta e, em tributo a esta falta, seleciona possibilidades que se reivindicam na singularidade da 

situação.  Como qualquer situação de proferimento, no entanto, a situação decisiva precisa de 

uma marca.  O que se tentou pensar como MacGuffin no capítulo 5 é igualmente desempenhado 

pelo memento, o monumento, o apontar ou a palavra em isolado como Heidegger pretende.  

Ora tais eventos envolvem em alguma medida a ressignificação destas marcas, pois desdobram 

novas possibilidades para a comunidade, e estas marcas enquanto tais surgem agora como algo 

que emergiu da inconspicuidade, e como algo que pode então ser constatado.  É justo reconhecer 

que ao sustentar uma pretensão epistêmica fundamental aqui, Heidegger estava tentando ser fiel 

às comunidades arcaicas que viam suas próprias solenidades de instauração simbólica como 

epifanias, como manifestação daquele tema mais proeminente que estava em questão.  Mas é 

inevitável também se perguntar, com base na própria doutrina da impessoalidade e do 

nivelamento subsequente a qualquer presentificação, se esta interpretação da emanação 

originária como dado epistêmico já não é um modo derivado e tardio de consideração, e que 

não faz jus à integridade de sentido do evento decisivo enquanto vivência da comunidade.   

Se questões como essa forem levadas a sério, como se tentou neste trabalho, a opacidade 

do ser em relação à linguagem precisa ser repensada em seus termos.  Não é uma contingência 

indesejável esta opacidade do ser e esta falta da linguagem, mas é por meio desta opacidade 

que o ser pode ser posto em questão e é esta falta que torna a linguagem significativa.  Esta 

agenda é perseguida pelo Heidegger mais maduro, que parece pensar mais incisivamente aquele 

evento de instauração de linguagem que, em sendo em si mesmo dotado de significância 
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primordial, não é um ato regulado pelo arbítrio do homem mas o momento em que este último 

é meio de expressão imediata do ser.  Quando Heidegger, revendo Ser e Tempo, diz que a 

linguagem é a morada erguida pelo ser para habitação do homem e para que este guarde a 

verdade do ser, retém a linguagem como tradição onde a comunhão do homem com o ser pode 

eventualmente se dar262.  A questão do pensamento se torna trazer à linguagem o advento do 

ser, que persiste à espera do homem263.  A verdade do ser pode estar descuidada, mas é nesta 

morada onde a comunhão pode ser restaurada.  Se a abordagem provisória de Ser e Tempo pode 

ser ainda aproveitada, o ser pode ser considerado inicialmente como aquilo cuja questão é a 

mais proeminente, e questionar, no sentido lato que a analítica existencial desenvolve, é o 

próprio desempenho da intencionalidade.  Questionar é um ato de linguagem e, a se pesar o 

ressentimento agora considerado, envolve uma pendência que os falantes não decidem 

unilateralmente mas nela já se empenham tão somente por serem falantes.  É por meio da 

linguagem que os homens recebem a concessão desta ausência, cuja questão em aberto orienta 

toda a intencionalidade do que se pode fazer presente, não para constatá-la mas para vivenciá-

la no arrebatamento que transcende não só a normalização impessoal mas o próprio desígnio 

pessoal. 

  

                                                 
262 Heidegger, M., Sobre o Humanismo, p. 55 (GA 9, p. 333-334). 
263 Ibidem, p. 98 (GA 9, p. 368) 
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