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RESUMO 

 

O PROBLEMA DA ESTRUTURA DA ABERTURA DE MUNDO NA ELUCIDAÇÃO 

DA INTENCIONALIDADE SOCIAL EM SER E TEMPO 

 

AUTOR: Júlia Garcia Tronco 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Róbson Ramos Dos Reis 

 

 

 

Em Ser e Tempo, Martin Heidegger propõe uma retomada da questão do sentido de ser, com o 

objetivo de elaborar uma ontologia fundamental. Partindo do ente que compreende ser e 

compreende a questão do sentido de ser, Heidegger elabora uma analítica existencial, focando 

no ente humano. Designado como ser-aí (Dasein), o ente humano é objeto da analítica 

existencial, na qual Heidegger apresenta e interpreta suas estruturas fundamentais e seus modos 

de ser-no-mundo, assim como, o acesso do ser-aí a entes em geral e o reconhecimento do ser 

de diversos entes que comparecem em mundo. A noção de abertura de mundo é apresentada 

por Heidegger nos §§28-38 de Ser e Tempo e designa o acesso do ser-aí ao mundo e o acesso 

ontológico ao ser de entes. A abertura de mundo, segundo ele, é articulada. O problema 

proposto pela presente pesquisa analisa uma tensão interpretativa presente em Ser e Tempo a 

respeito da articulação da abertura de mundo. Em um primeiro momento, a abertura de mundo 

é mostrada como articulada a partir de níveis de determinação e sofisticação dos 

comportamentos intencionais. Nesse sentido, a articulação se dá em níveis estratificados, 

partindo de comportamentos práticos, pré-temáticos e pré-proposicionais até culminar em 

níveis mais sofisticados com estrutura proposicional e predicativa. A partir do §34, surge uma 

tensão e uma divergência entre o que havia sido exposto até o momento. Isso se dá quando 

Heidegger interpreta o discurso (Rede) e a linguagem (Sprache), reconhecendo o discurso como 

originário e fundamental ao ser-aí. Essa afirmação parece destoar do que havia sido 

apresentado, pois sugere que o discurso e a linguagem estão pressupostos desde a base em 

qualquer comportamento intencional do ser-aí. Essas duas interpretações são designadas, 

respectivamente, como interpretação pragmática e interpretação linguística. O objetivo desta 

dissertação é reconstruir, analisar e avaliar essas duas interpretações conflitantes a respeito da 

articulação da abertura de mundo em Ser e Tempo. Para fins de avaliação, é utilizada a estrutura 

ser-com como estudo de caso. A finalidade da avaliação é analisar se nesta estrutura especifica 

ocorre uma vinculação entres as duas interpretações ou se há prevalência de alguma delas. 

 

 

 

Palavras-chave: Martin Heidegger; Fenomenologia-hermenêutica; Abertura de mundo; 

Discurso; Intencionalidade Social. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE PROBLEM OF THE STRUCTURE OF DISCLOSURE OF WORLD IN THE 

ELUCIDATION OF SOCIAL INTENTIONALITY IN BEING AND TIME 

 

AUTHOR: Júlia Garcia Tronco 

ADVISOR: Róbson Ramos dos Reis 

 

In Being and Time, Martin Heidegger proposes a recapture of the question of the sense of being, 

with the aim of elaborating a fundamental ontology. Heidegger elaborates an existential 

analytic, starting from the entity that understands what is to be and understands the question of 

the sense of being: the human being. Designated as being-there (Dasein), the human being is 

the object of existential analytic, in which Heidegger presents and interprets the fundamental 

structures and modes of being-in-the-world, as well as the access of being-there to beings in 

general and the recognition of the being of several entities that appear in the world. The notion 

of disclousure of the world is presented by Heidegger in §§28-38 of Being and Time and 

designates the access of being-there to the world and to the ontological access to the being of 

entities. The disclousure of the world is articulated. The problem proposed by the present 

research analyzes an interpretive tension present in Being and Time regarding the articulation 

of the disclousure of the world. At first, the disclousure of the world is shown as articulated 

from levels of determination and sophistication of intentional comportments. In this sense, the 

articulation occurs in stratified levels, starting from practical, pre-thematic and pre-

propositional comportments until culminating in more sophisticated levels with propositional 

and predicative structure. From §34 of Being and Time, there is a tension and a divergence 

between what has been exposed. This is when Heidegger interprets discourse (Rede) and 

language (Sprache), recognizing discourse as originary and fundamental to being-there. This 

statement seems to stand in the way of what had been presented, for it suggests that discourse 

and language are presupposed from the ground up in any intentional comportment of being-

there. These two interpretations are referred to, respectively, as pragmatic interpretation and 

linguistic interpretation. The purpose of this dissertation is to reconstruct, analyze and evaluate 

these two conflicting interpretations regarding the articulation of the disclousure of the world 

in Being and Time. For purposes of evaluation, the structure of being-with is used as the object 

of study. The purpose of the evaluation is to analyze whether in this specific structure a linkage 

exists between the two interpretations or if there is a prevalence of any of them. 

 

 

Keywords: Martin Heidegger; Hermeneutic-Phenomenology; Disclosure of World; Discourse; 

Social Intentionality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O significado daquilo que chamamos de ser perdeu-se ao longo da tradição filosófica. 

O intento de Martin Heidegger em Ser e Tempo (1927) é despertar uma compreensão para o 

sentido de ser. Para tanto, é necessário refazer a pergunta pelo seu sentido. O objetivo central 

de Ser e Tempo é a reelaboração da questão tendo como meta provisória a interpretação do 

tempo como horizonte da compreensão de ser em geral – focando no ente que é capaz de 

compreender ser: o ente humano. Heidegger interpreta que o ente humano tem como 

comportamento específico a capacidade de questionar-se, e não apenas isso, tal ente é capaz de 

compreender a complexidade da questão do sentido de ser, assim como, de compreender ser, 

portanto, é um ente assinalado para conduzir tal investigação. 

Interpretado por Heidegger como ser-aí (Dasein), o ente humano tem como modo de ser 

a existência e é sempre “aí” – e nesse aí reside uma abertura. Nesse contexto, o existente 

humano seria de alguma forma privilegiado no que concerne à investigação do sentido de ser, 

por conseguinte, Heidegger reconhece que para examinar explicitamente o fenômeno da 

compreensão de ser é necessário partir de uma análise do existente humano. Portanto, investigar 

tematicamente a compreensão de ser deve partir daquele ente que é capaz de compreender ser. 

Tendo em vista que Heidegger concebe que há uma deficiência por parte da história da 

ontologia no que concerne à investigação do sentido de ser, ele sugere que também é necessária 

uma operação de reapropriação dos conceitos fundamentais da metafísica, o que ele designou 

como destruição da história da ontologia. A partir disso, e com uma abordagem hermenêutico-

fenomenológica, ele propõe a elaboração de uma ontologia fundamental centrando-se em uma 

análise do existente humano, a analítica existencial. A analítica existencial pretende mostrar 

que as estruturas constitutivas do ser-aí devem ser interpretadas como modos de temporalidade 

e que, sempre que o ser-aí compreende algo como ser, ele o faz de um ponto de vista temporal. 

A divisão I de Ser e Tempo, na qual a presente dissertação tem seu foco, é a 

fenomenologia da familiaridade de mundo. É a fenomenologia da abertura do ser-em. 

Heidegger quebra com a tradição cartesiana e husserliana, substituindo questões 

epistemológicas sobre a relação do conhecedor (sujeito) e do conhecido (objeto), por questões 

ontológicas sobre que tipo de ser nós somos e como nosso ser está ligado com a inteligibilidade 

de mundo. A abertura de mundo, por sua vez, designa o modo como o ser-aí tem acesso aos 

entes e ao ser desses entes, assim como, acesso ao mundo e a seu próprio ser. Mundo, ser e 

entes são abertos ao ser-aí, ao passo que, o ser-aí é capaz de abrir mundo. A analítica existencial 
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apresentada na primeira divisão é preparatória, no sentido de que oferece apenas o ponto de 

partida para a investigação ontológica, a qual é feita na segunda divisão. A divisão II de Ser e 

Tempo investiga e elucida as relações entre existência e temporalidade à luz da compreensão 

de que o ser-aí tem como modo de ser fundamental o cuidado (Sorge). 

O âmbito investigativo da dissertação parte da noção de abertura de mundo e de suas 

estruturas constitutivas – encontrar-se, compreensão e discurso –, interpretadas por Heidegger 

na Divisão I de Ser e Tempo, nos §§28-38.  Partindo da abordagem hermenêutico-

fenomenológica o tema da investigação é a estrutura da abertura de mundo interpretada na 

analítica existencial. O fenômeno da abertura de mundo é reconhecido por Heidegger como 

originário e essencial ao existente humano, assim como, passível de articulação. O problema a 

ser examinado refere-se a dois modelos conflitantes de interpretação da articulação estruturada 

da abertura de mundo: o modelo pragmático e o modelo linguístico. 

O modelo pragmático sugere que a abertura de mundo se articula de modo progressivo 

e estratificado. Partindo de níveis básicos de inteligibilidade e intencionalidade não-temáticos 

e não-conceituais e a partir de modificações, atinge níveis mais sofisticados de comportamentos 

intencionais os quais estruturam-se de maneira predicativa e proposicional. Já o modelo 

linguístico reconhece que a linguagem, predicativa e temática, já está pressuposta em qualquer 

comportamento intencional do ente humano, portanto, o caráter linguístico é um aspecto 

originário da abertura de mundo. 

O objetivo da dissertação é analisar a estrutura da abertura de mundo, dando enfoque ao 

problema da articulação da abertura, o qual tem duas possibilidades interpretativas: o modelo 

pragmático e o modelo linguístico. Utilizando a estrutura do ser-com como foco para um estudo 

de caso, será avaliado se nesse caso específico existe a possibilidade de vinculação entre as 

duas interpretações ou se há a prevalência de alguma delas. O objetivo geral da pesquisa 

consiste em reconstruir e avaliar criticamente a estrutura da abertura de mundo – apresentada 

na analítica existencial de Ser e Tempo –, tendo por foco essa tensão interpretativa relacionada 

à articulação da abertura de mundo e o possível papel desempenhado pela linguagem nessa 

articulação. A tensão tem vigência entre uma interpretação que reconhece que a articulação se 

dá de forma progressiva, em diferentes níveis de inteligibilidade (dos quais o nível discursivo 

seria derivado) e outra que reconhece a articulação como sendo originariamente discursiva. 

A dissertação tem como metodologia a análise, avaliação crítica e reconstrução 

interpretativa, tendo como objetivo avaliar se há base documental que possibilite uma 

vinculação entre a interpretação pragmática e a interpretação linguística – relacionadas à 
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estrutura da abertura de mundo presente na analítica existencial ou se há prevalência de uma 

das interpretações. 

A dissertação estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz uma 

reconstrução de Ser e Tempo, focando em temas e aspectos que são importantes ao problema 

da dissertação. O segundo capítulo apresenta e analisa a interpretação pragmática da 

articulação da abertura de mundo. O capítulo três analisa a interpretação linguística a respeito 

da articulação da abertura de mundo. O último capítulo traz a questão do ser-com como estudo 

de caso para avaliar como as interpretações se comportam à luz dessa estrutura, avaliando se há 

vinculação ou prevalência das interpretações conflitantes.  

O primeiro capítulo opera como uma reconstrução de Ser e Tempo, preparando o terreno 

para a análise do problema e colocando em relevo noções e estruturas interpretadas por 

Heidegger que são essenciais para a construção e avaliação da problemática proposta na 

dissertação. Mundaneidade, ocupação, disponibilidade, subsistência, significatividade, 

conformidade, impessoalidade, intencionalidade social, compreensão, encontrar-se, discurso, 

linguagem, comunicação, interpretação, entre outros aspectos da analítica existencial são 

apresentados e analisados no primeiro capítulo. 

O segundo capítulo apresenta a interpretação pragmática a respeito da articulação da 

abertura de mundo, reconhecendo que a mesma se estrutura de maneira estratificada a partir de 

comportamentos intencionais práticos e não-predicativos. O capítulo trata da questão da 

intencionalidade prática e não-conceitual da cotidianidade, apresentando como ocorrem as 

modificações e derivações intencionais que permitem que o ser-aí tenha acesso a propriedades 

de entes e que seja capaz de comportamentos intencionais sofisticados. Além disso, é 

apresentado o modo como Heidegger interpreta a questão da tematização e da teoria. Ainda, 

neste capítulo, são apresentadas interpretações em favor da interpretação, como as de Blattner, 

Dreyfus e Okrent, e uma crítica de Brandom destinada ao modelo pragmático. Por fim, são 

analisadas algumas evidências textuais presentes em Ser e Tempo e outras obras do período que 

corroboram com a interpretação pragmática. 

O terceiro capítulo estrutura-se de maneira semelhante com o anterior. Primeiro, é 

apresentado como o discurso e a linguagem são interpretados por Heidegger em Ser e Tempo. 

Depois, é dado enfoque aos intérpretes que são a favor de um constitutivismo linguístico, como 

Guignon, Brandom, Lafont e Inkpin. Por fim, são analisadas as evidências textuais em favor da 

interpretação linguística. 

O capítulo final é a parte avaliativa da dissertação, a partir da estrutura do ser-com. O 

capítulo inicia-se com uma apresentação de como se estrutura a questão da intencionalidade 
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social em Ser e Tempo. A partir disso, é analisada a maneira como a intencionalidade social se 

relaciona com os âmbitos práticos e linguísticos da existência do ser-aí, focando nas ocupações 

cotidianas e no aspecto comunicativo do ente humano, respectivamente. Depois, é feita a 

avaliação das interpretações pragmática e linguística tendo em vista a estrutura do ser-com e a 

partir de bases documentais de Ser e Tempo. Por fim, é apresentada uma possibilidade de 

equivalência das interpretações e apresentada uma retomada geral da dissertação. 

 

É sabido que a questão da tradução pode ser um problema na Filosofia em geral. Em 

Heidegger o problema se agrava devido ao seu modo de construção de termos e substantificação 

de palavras da língua alemã. Na dissertação foram utilizados alguns exemplares de Ser e Tempo 

em traduções do espanhol, inglês e português. As outras obras de Heidegger variam entre 

traduções desses idiomas. Foram feitas algumas escolhas de tradução de termos, embora alguns 

tenham sido utilizados de acordo com a tradução de Fausto Castilho de Ser e Tempo. Algumas 

outras provém de decisões tomadas a partir da leitura de outras traduções e outras obras do 

filósofo. Abaixo a lista das escolhas feitas para traduzir alguns termos importantes da obra de 

Heidegger e que são utilizados nessa dissertação1. 

 

Lista de traduções: 

 

Als-Struktur: Estrutura do algo enquanto algo 

Auffallen: Surpreender 

Aufdringlichkeit: Importunação 

Aufsässigkeit: Não-pertinência 

Aufzeigung: Mostração 

Auslegung: Interpretação 

Aussage: Enunciação 

Bedeutsamkeit: Significatividade 

Besorgen: Ocupação 

Bewandtnis: Conformidade 

Das Man: Impessoal 

Dasein: Ser-aí 

Existenzialen: Existencial 

Existenzialität: Existencialidade 

                                                           
1 As citações já aparecem ao longo da dissertação com as modificações sugeridas. 
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Existenzielle: Existenciário 

Faktizität: Facticidade 

Fürsorge: Preocupação 

Gerede: Falatório 

Geworfenheit: Lançar-se/Ser-lançado 

In-der-Welt-Seins: Ser-no-mundo 

Jemeinigkeit: Ser-cada-vez-meu 

Miteinandersein: Ser-um-com-o-outro 

Mitsein: Ser-com 

Mitteilung: Comunicação 

Mitwelt: Mundo-com 

Neugier: Curiosidade 

Öffentlichkeit: Publicidade 

Rede: Discurso 

Sorge: Cuidado 

Stimmung: Sintonia Afetiva 

Umwelt: Mundo ambiente 

Unverwendbarkeit: Não-empregável 

Verfallen: Decair 

Verstehen: Compreensão 

Vorhabe: Ter-prévio 

Vorhandenheit: Subsistência 

Vorgriff: Conceito-prévio 

Vorsicht: Ver-prévio 

Zeichen: Sinal 

Zeug: Utensílio 

Zuhandenheit: Disponibilidade 

Zweideutigkeit: Ambiguidade 
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2 ANALÍTICA EXISTENCIAL E ABERTURA DE MUNDO 

 

2.1 PERGUNTA PELO SENTIDO DE SER E EXPOSIÇÃO DA ANÁLISE 

PREPARATÓRIA DO SER-AÍ 

 

O tema central de Ser e Tempo é a retomada da questão do sentido de ser a partir da 

elaboração de uma ontologia fundamental, a qual tem como ponto de partida um ente específico 

que é capaz de compreender a questão: o ente humano. No projeto de Ser e Tempo, Heidegger 

apresenta uma distinção entre ser e ente – reconhecida como a tese da diferença ontológica. Ser 

é aquilo que determina entes enquanto entes ou como entes – aquilo no qual eles já são 

compreendidos. Ser determina entes enquanto entes, não de uma forma causal, mas através de 

certos padrões. Por exemplo, a noção do que é ser algo, lança certos padrões para aquilo que 

pode ser algo. Segundo Blatter, o que Heidegger compreende como ser são certos padrões que 

sempre são utilizados de antemão e que determinam o modo como algo existe. Tais padrões 

seriam o sentido de ser. (BLATTNER, 2006, p. 17).  Ser pode ser considerado como uma 

estrutura a priori a qual é condição de possibilidade para todo o sentido, assim como, para entes 

em geral. (RICHARDSON, 2012, p. 66). O conceito de ente, por outro lado, denota tudo aquilo 

que existe. Ente é tudo aquilo que é discorrido, visado, aquilo em relação a que nos 

comportamos e, também, é aquilo que somos (HEIDEGGER, 2012, p. 45). É importante 

ressaltar que na tese da diferença ontológica ser não é um ente, mas é sempre ser de algum ente. 

O sentido de ser, por sua vez é aquilo que possibilita que um dado ente seja compreendido a 

partir de suas determinações, que seja compreendido como um ente determinado. Por ser o ente 

capaz de compreender ser e a questão do sentido de ser, o ente humano será posto em evidência 

através de uma análise de suas estruturas ontológicas com o intuito de que essa análise lance 

luz para a investigação ontológica a respeito do sentido de ser. 

O capítulo pretende apresentar e reconstruir a analítica existencial focando e colocando 

em evidência aspectos importantes para a construção e desenvolvimento do problema 

trabalhado na presente dissertação – a articulação da estrutura da abertura de mundo e a questão 

da intencionalidade social. A primeira seção apresenta o modo como Heidegger interpreta a 

questão do sentido de ser ao longo da tradição filosófica, reconhecendo que a mesma se tornou 

irrelevante. O objetivo da primeira seção é reconstruir os primeiros parágrafos de Ser e Tempo 

nos quais Heidegger indica o modo como irá abordar o problema a partir da construção de uma 

analítica existencial amparada pelo método fenomenológico-hermenêutico, focando nas 
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determinações ontológicas do ente humano e das delimitações da analítica. Na segunda seção 

é feita uma reconstrução e apresentação do fenômeno do mundo, apresentando sua estrutura 

fundamental, a mundaneidade. Nessa seção são tratados de temas caros e importantes do projeto 

de Ser e Tempo e que possuem uma relevância temática para o problema abordado na presente 

pesquisa, tais como: ocupação, utensílios e o modo de ser da disponibilidade, conhecimento, 

sinais, significatividade, remissões e conformidade. A terceira seção foca em apresentar a 

dimensão social da existência, reconstruindo as estruturas do ser-com e do impessoal. Por fim, 

a quarta seção foca na parte principal do problema tratado pela dissertação: a estrutura da 

abertura de mundo. A última seção, irá apresentar as interpretações de Heidgger acerca das 

estruturas do encontrar-se, compreensão e discurso as quais constituem a abertura de mundo, 

são apresentados, ainda, alguns temas como o decair e o caráter de lançado do ser-aí. O presente 

capítulo tem como objetivo dar um panorama geral dos aspectos do projeto de Ser e Tempo que 

inspiraram o problema da dissertação e que são essenciais para a compreensão do problema e 

possível resolução do mesmo. 

 

2.1.1.  Questão do ser: a precedência da questão e do ser-aí 

 

Um dos pontos de partida de Ser e Tempo são algumas críticas que Heidegger defere à 

tradição filosófica. Segundo essas críticas não há na história da filosofia uma ontologia que seja 

minimamente satisfatória acerca da investigação da questão do sentido de ser. O filósofo aponta 

que a questão do ser perdeu-se já em Platão e Aristóteles como uma questão e investigação 

temática e real, tornando-se ao longo da tradição filosófica uma questão trivial e vazia de 

sentido. Criou-se um dogma: a questão do ser passa a ser considerada supérflua, passível de ser 

omitida, já que ser é o conceito mais universal e mais vazio, não sendo possível dar-lhe uma 

definição. No início de Ser e Tempo é feita uma avaliação dos motivos pelos quais a questão do 

ser caiu no esquecimento. Esses motivos são: (a) ser é o conceito mais universal; (b) ser é um 

conceito indefinível; (c) ser é o conceito que pode ser compreendido por si mesmo. Heidegger 

reconhece tais motivos como preconceitos – os quais surgem na própria ontologia antiga – com 

o intuito de reforçar uma necessidade para a repetição da questão do sentido de ser como uma 

questão primeira e originária de qualquer intento filosófico (HEIDEGGER, 2012, p. 35-39). 

Partindo da certeza de que a pergunta pelo sentido de ser deve ser feita, surge a 

necessidade de explicitar aquilo que pertence ao questionamento em geral, para então explicitar 

a estrutura formal da pergunta pelo ser. Para Heidegger todo questionamento caracteriza-se 

como um buscar (HEIDEGGER, 2012, p. 41). Em todo perguntar reside algo do perguntado, 
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de modo que, questionar põe em liberdade aquilo de que se pergunta. A estrutura do perguntar 

possui três características básicas: aquilo de que se pergunta (das Gefragtes), aquilo a que se 

pergunta (das Erfragtes), aquilo que se pergunta (das Befragtes). À luz desses momentos 

estruturais do perguntar é que a pergunta pelo sentido de ser deve ser elaborada. Heidegger 

reconhece que já há uma prévia compreensão do que é ser, pois ao questionarmos ou ao 

falarmos de algo que é, utilizamos a expressão “é” de uma forma ou outra na qual seu sentido 

básico é capturado. Desse modo, ao se questionar pelo sentido de ser, já há uma direção prévia 

daquilo que é buscado com o questionamento (HEIDEGGER, 2012, p. 41).  

Em relação a questão do ser aquilo de que se pergunta é o ser – o qual requer um modo 

de mostrar-se próprio, já que este não pode ser reduzido a um ente. Aquilo que se pergunta é o 

sentido de ser, que segundo o filósofo necessita de uma conceituação própria que difira daquela 

utilizada para se falar de entes e que se contraponha aos conceitos em que entes alcançam a 

determinidade de seu significado (HEIDEGGER, 2012, p. 45). Aquilo a que se pergunta ou o 

perguntável é o ente ele mesmo que deve ser questionado a respeito de seu ser. Heidegger pontua 

que para tanto é necessário que o ente se torne acessível em si mesmo. Levando-se em 

consideração a multiplicidade de entes questiona-se a qual ente a pergunta pelo sentido de ser 

deve ser direcionada. Qual o ente que possui uma precedência para responder a referida 

questão? 

 Questionar o ser exige certos comportamentos, tais como compreender, voltar-se para 

ser e apreender de forma conceitual seu sentido. Esses comportamentos pertencem ao ente 

humano. Desse modo, o ente a quem a questão do sentido de ser deve ser destinada é o ente 

existente, o ente que somos cada vez nós mesmos (HEIDEGGER, 2012, p. 2012). Heidegger 

refere-se a tal ente como ser-aí (Dasein). Portanto, é necessário, para perguntar pelo sentido de 

ser, que seja feita uma adequada exposição prévia do ser do ser-aí (HEIDEGGER, 2012, p. 47). 

Dito isso, elaborar a questão do ser significa tornar transparente o ente perguntante em seu ser 

a partir de uma analítica existencial. 

Heidegger afirma que o questionar ontológico é o mais fundamental e originário que o 

questionar científico, o qual caracteriza-se por um questionamento ôntico (HEIDEGGER, 2012, 

p. 57). Para ele, o questionar ontológico a respeito da questão do ser, além de ser o mais 

originário, ainda precede e fundamenta as demais ciências. Toda ontologia e toda ciência devem 

pressupor uma compreensão adequada do sentido de ser. 

Além da precedência ontológica, Heidegger destaca que a questão do ser possui uma 

precedência ôntica. A partir do reconhecimento de que fazer ciência e o questionar científico 

são comportamentos específicos do ente humano. Heidegger sustenta que tal ente possui uma 



 

20 
 

multiplicidade de modos de ser e por ser o ente assinalado em relação a questão do ser o mesmo 

possui precedência na questão. O ser-aí possui uma precedência ôntico-ontológica em relação 

a outros entes.  É um ente assinalado, pois nele, está em jogo seu ser ele mesmo (HEIDEGGER, 

2012, p. 59). Além disso, o ser-aí compreende-se em seu ser, de modo que, essa compreensão 

de ser, em geral e do seu próprio, é uma determinidade de seu ser. Heidegger reconhece que é 

necessário tornar visível o caráter assinalado do ente existente, propondo então, uma análise 

desse ente e de seu modo se ser. A análise do ser-aí é a analítica existencial na qual deve-se 

buscar a ontologia fundamental, que segundo Heidegger, servirá de base para outras ontologias. 

O modo de ser do ente humano é a existência (Existenz), por isso a analítica é existencial, 

pois analisa o ente humano a partir de seu modo de ser. O ser-aí sempre compreende a si mesmo 

em termos de sua existência e de suas possibilidades. Tais possibilidades podem ser resultados 

de escolha ou possibilidades que o acompanham historicamente, socialmente e que não 

dependem de decisão prévia. 

A analítica existencial2 deve partir do modo como o ente existente se mostra de pronto 

e no mais das vezes, pois para Heidegger a analítica deve estabelecer um modo de acesso e 

interpretação que mostre o ser-aí em si mesmo e a partir de si mesmo (HEIDEGGER, 2012, p. 

73). Para ele, o modo adequado de acesso se dá a partir de sua cotidianidade mediana3 

(Alltäglichkeit). A partir dela devem ser mostradas as estruturas essenciais do modo de ser do 

existente humano. Heidegger pontua que a analítica existencial possui caráter provisório, de 

modo que, mostra o ser do ser-aí, mas não apresenta seu sentido. É uma analítica preparatória 

para uma interpretação mais originária do ser do ente humano: a temporalidade (Zeitlichkeit). 

 

2.1.2 Destruição da história da ontologia  

 

Heidegger reconhece ser necessária uma destruição da história da ontologia antes de 

adentrar propriamente na questão do sentido de ser. No que consiste tal destruição? 

Por ser um ente que possui historicidade e que se move nessa historicidade, tudo aquilo 

que o ser-aí faz, pensa, pesquisa e descobre é feito em um determinado contexto situacional e 

                                                           
2
 Heidegger apresenta alguns termos referentes ao modo de ser da existência e como o ser-aí se comporta em 

relação a ele: existencial (existenzialen), existencialidade (Existenzialität) e existenciário (existenzielle). Os 

existenciais são as determinações estruturais ontológicas do ser-aí, que quando juntas, conectadas são expressadas 

pelo termo existencialidade. Já os existenciários se referem a questão da existência compreendida de maneira 

ôntica pelo ser-aí. 
3 Cotidianidade não se confunde com um modo de primitivismo. Cotidianidade é um modo de ser do ser-aí quando 

e, precisamente quando, esse ente se move em uma cultura altamente desenvolvida e diferenciada. Apenas assinala 

um caráter de indiferença no qual o ser-aí se move em sua existência. 
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histórico. Seu passado e seu futuro determinam suas possibilidades. Ao questionar-se pelo 

sentido de ser, o ser-aí entra em uma tarefa que busca ao mesmo tempo um conhecimento e 

uma investigação de caráter histórico da questão. A questão do ser para Heidegger é 

compreendida como um conhecimento-histórico. (HEIDEGGER, 2012, p. 83). Partindo dessas 

considerações, Heidegger reconhece que reformular e perguntar pelo sentido de ser já parte de 

um horizonte histórico. A tradição filosófica já se ocupou de tal questão, mesmo que de maneira 

equivocada. Tal tradição e seus modos de investigação, segundo ele, encobriram a questão do 

ser (HEIDEGGER, 2012, p. 85). Desse modo, é necessário aquilo que Heidegger chama de 

destruição da tradição ontológica e metafísica, daquilo que é transmitido por elas em termos de 

conceitos, dogmas e teses. É necessário para a investigação da questão do ser chegar às 

experiências originárias em que se conquistaram as primeiras determinações do ser 

(HEIDEGGER, 2012, p. 87).  

A destruição proposta por Heidegger não tem um sentido negativo, mas é uma maneira 

de reconhecer os limites e possibilidades da tradição ontológica. A destruição tem como 

objetivo afastar os dogmas e preconceitos referentes a questão do ser, os quais foram 

construídos ao longo da história da filosofia e moldaram a maneira como se trata a questão. A 

tradição filosófica, na interpretação de Heidegger “soterrou” e esqueceu a profundidade e 

importância da questão do sentido de ser através da perpetuação dos preconceitos citados 

anteriormente. A destruição da história da filosofia apresentada pelo filósofo tem caráter 

metodológico. Inicia-se com a tarefa de examinar os textos clássicos buscar o modo como a 

tradição filosófica tratou a questão do sentido do ser e como foi o movimento que a tornou 

irrelevante. Segue-se a isso o projeto de Ser e Tempo: indicar um modo de pensar o sentido de 

ser e trazer à tona sua importância (LARGE, 2008, p. 32). Heidegger considera o método 

fenomenológico-hermenêutico a melhor forma de tratar a questão do sentido de ser. 

 

2.1.3 O método fenomenológico-hermenêutico  

 

Tendo como objetivo uma retomada da questão do sentido de ser em geral, torna-se 

necessário voltar-se para o tema e explicar e investigar o ser ele mesmo. Uma investigação 

nesses termos só pode ser feita como ontologia, já que a tarefa da ontologia é pôr em relevo o 

ser do ente e explicar o ser ele mesmo. Para Heidegger o método da ontologia4 é problemático 

em função de sua história e tradição. Segundo o filósofo o modo mais adequado de tratar a 

                                                           
4 Heidegger utiliza aqui o termo ontologia em sentido amplo, sem referir-se necessariamente a nenhuma disciplina 

filosófica. 
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questão do ser é a partir do método fenomenológico, já que não caracteriza o conteúdo das 

investigações e pesquisas filosóficas, mas apenas seu como. Torna-se, segundo ele, um método 

mais autêntico e transparente e menos imerso nas tradições filosóficas. 

O termo fenomenologia exprime a máxima: “às coisas elas mesmas!” (HEIDEGGER, 

2012, p. 101). Ambos surgem, tanto o método como sua máxima, a partir de Edmund Husserl. 

É na obra Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica5 de 

Husserl que Heidegger inspira-se para formular sua concepção de método fenomenológico, a 

qual difere da apresentada por Husserl. Em geral, a filosofia de Husserl é um estudo acerca do 

significado, partindo do conceito de intencionalidade. Na fenomenologia husserliana, que pode 

ser reconhecida como um estudo do significado e de sua estrutura ou o estudo da 

intencionalidade – caráter da consciência sempre estar voltada para um objeto –, investiga-se 

como qualquer objeto da experiência humana, seja físico ou mental, apresenta a si mesmo para 

a consciência. 

Heidegger analisa o termo fenomenologia a fim de extrair-lhe o sentido. O termo é 

composto por dois célebres conceitos da tradição filosófica, fenômeno6 e logos7, ambos 

remetem a expressões gregas. Desse modo, o conceito de fenomenologia pode ser 

primariamente definido como ciência dos fenômenos. O objetivo de Heidegger no §7 é expor 

previamente o conceito de fenomenologia a partir de uma caracterização e análise dos conceitos 

fenômeno e logos. 

Fenômeno (Phänomen), a partir da análise de suas raízes gregas significa aquilo que se 

mostra, se manifesta, aquilo que se põe a luz, o que é capaz de tornar visível a si mesmo. 

Heidegger fixa o significado de fenômeno como o que se mostra em si mesmo (HEIDEGGER, 

2012, p. 103). 

No entanto, há fenômenos que se mostram não como são em si mesmos, eles aparentam 

algo, eles aparecem como se fossem de uma determinada forma. Heidegger reconhece tal modo 

como mera aparência. Esses dois modos de mostrar-se possuem estruturas em comum. Mas 

para aparentar é necessário antes ter se mostrado em si mesmo – o aparecer só é possível sobre 

o fundamento do mostrar-se. (HEIDEGGER, 2012, p. 107). A mera aparência é um mostrar 

algo que indica a si mesmo através de um fenômeno substituto, por exemplo, os sintomas da 

enfermidade, são fenômenos desta, mas não são a enfermidade de fato (HEIDEGGER, 2012, 

p. 105). Fenômeno – o mostrar-se em si mesmo –, nesse sentido, é um modo assinalado de algo 

                                                           
5 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913). 
6 Φαινόμενοv. 
7 Λόγος. 
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vir de encontro. Aparecimento é, ao contrário, uma relação de remissão ôntica dentro do ente 

ele mesmo (HEIDEGGER, 2012, p. 109).  

A análise do conceito de logos (λόγος) reconhece que mesmo em Platão e Aristóteles o 

conceito possui uma multiplicidade de sentidos, não tendo um significado básico ou 

fundamental. Seu significado comum, que muitos atribuem como sendo o fundamental é 

discurso. A tradição filosófica encobriu o significado de logos com interpretações arbitrárias e 

equivocadas, tais como juízo, razão, conceito, definição. Segundo Heidegger, logos quando 

interpretado como discurso refere-se a um modo de mostrar ou tornar manifesto aquilo de que 

“se discorre” no discurso (HEIDEGGER, 2012, p. 113). Heidegger incorpora o significado de 

logos a partir da interpretação aristotélica de fazer ver a partir de, reconhecendo-o como um 

fazer ver, como aquilo que torna manifesto o fenômeno através da proposição. 

Tais considerações permitem chegar a um conceito prévio de fenomenologia. Em que 

consiste tal conceito? A partir da análise dos termos gregos, fenomenologia é basicamente 

“dizer os fenômenos”. Fenomenologia é, então, um fazer ver a partir do próprio fenômeno o 

que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra (HEIDEGGER, 2012, p. 119).  

A palavra fenomenologia, desse modo, somente informa sobre o como do mostrar e o 

modo de tratar aquilo de que se deve tratar nessa ciência (HEIDEGGER, 2012, p. 119). Quando 

Heidegger refere-se a fenomenologia como ciência de fenômenos ele tem em mente que tal 

ciência ofereça e seja capaz de apreender seus objetos de tal forma que tudo o que esteja em 

discussão a seu respeito deve ser tratado em uma mostração e demonstração diretas 

(HEIDEGGER, 2012, p.119). A descrição fenomenológica – a partir do sentido específico de 

logos – se fixa a partir do modo de vir de encontro próprio dos fenômenos.  

A partir dessas considerações algumas questões se colocam. O que a fenomenologia 

deve “fazer ver”? O que deve ser reconhecido como fenômeno? Se trata de algo que não se 

mostra de pronto na maioria das vezes, aquilo que permanece oculto, mas que segundo 

Heidegger, pertence essencialmente ao que se mostra, ao ponto de até constituir seu sentido e 

fundamento (HEIDEGGER, 2012, p. 121). O que está encoberto não é nenhum ente em 

específico, mas o ser do ente. (HEIDEGGER, 2012, p. 121). Segundo Dreyfus, a fenomenologia 

heideggeriana é basicamente um modo de deixar algo que é compartilhado, mas que não é 

totalmente articulado e do qual não pode haver evidência indubitável, mostrar-se (DREYFUS, 

1995, p. 30). 

Heidegger afirma que a ontologia só é possível através da fenomenologia ou como 

fenomenologia (HEIDEGGER, 2012, p. 123), de modo que, a fenomenologia é aquilo que 

possibilita o acesso ao que deve se tornar tema da ontologia, o ser. 
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O sentido metodológico da descrição fenomenológica deve ser a interpretação. 

Interpretação em sentido hermenêutico. Como afirma o filósofo, a fenomenologia do ser-aí é 

uma hermenêutica no sentido originário da palavra, que designa a tarefa da interpretação. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 127). Portanto, investigar o ser a partir do método fenomenológico é 

também interpretar ser. 

 

2.1.4 Exposição da tarefa de análise do ser-aí e sua delimitação  

 

A analítica existencial tem como objetivo apresentar o ser do ente humano como 

cuidado (Sorge) e interpretá-lo temporalmente. Como passo inicial, Heidegger apresenta uma 

das estruturas fundamentais do ser-aí: ser-no-mundo (In-der-Welt-Seins). Para tanto, é 

necessário elucidar algumas determinações do ser-aí. Heidegger identifica alguns traços 

fundamentais da ontologia da vida humana: 1. O ser do ser-aí é em cada caso meu; 2. O ser-aí 

se comporta em direção a ser; 3. O ser-aí está entregue a seu ser, de modo que seu ser está 

sempre em jogo para ele; 4. Ser é um problema para o ser-aí. 

Heidegger apresenta dois caracteres do ser-aí que exprimem esses traços fundamentais8 

acima apresentados: a precedência da existência ante a essência (HEIDEGGER, 2012, p. 139) 

e o ser-cada-vez-meu (Jemeinigkeit) que está em jogo no ser-aí (HEIDEGGER, 2012, p.141). 

Tais caracteres, segundo ele, já indicam que o âmbito fenomênico de investigação é 

diferenciado e singular. Heidegger acrescenta à analítica existencial que a cotidianidade 

mediana é relevante, pois nela o ser do ser-aí está em jogo. De acordo com a interpretação 

heideggeriana o ser-aí existe e, desse modo, é capaz de compreender-se em seu ser e comportar-

se em relação a esse ser, assim como, existe cada vez de modo próprio ou impróprio. Nesse 

contexto, Heidegger interpreta tais determinações ontológicas do ser-aí como sendo 

fundamentadas naquilo que ele denomina de ser-no-mundo – constituição fundamental, a 

priori, do ser-aí (HEIDEGGER, 2012, p.169). A interpretação do ser-no-mundo, segundo ele, é 

básica e fundamental para a analítica existencial. Essas determinações do ente humano não 

podem ser interpretadas como propriedades subsistentes, mas sim, como modos de ser. 

Portanto, o ser-aí é sempre em algum modo de ser. A constituição fundamental ser-no-mundo 

                                                           
8 Pode-se considerar que as determinações ontológicas do ser-aí, assim como, seu caráter de ser-no-mundo, são 

uma tentativa de Heidegger reformular nossa compreensão do que é ser uma pessoa – mesmo que não utilize tal 

termo em sua obra – tirando o foco da reflexão e autoconsciência e sim focando no modo como o ente humano 

vive sua vida imerso em mundo. (BLATTNER, 2006, p. 36). Desse modo, a questão da identidade tem um caráter 

prático, habilidoso e não somente mental ou cognitivo. 

 



 

25 
 

permite que o ser-aí pertença e se situe originariamente no mundo, interpretado por Heidegger 

como dimensão situacional. Por ser um ente capaz de compreender, o ser-aí compreende esse 

horizonte de situações de modo mais imediato, assim como, compreende e interage com outros 

entes que vêm ao encontro no mundo.  

A delimitação da analítica possui uma caracterização proibitiva em relação a 

antropologia, psicologia e biologia em função de uma questão ontológica de princípio. Essa 

caracterização é proibitiva no sentido em que, para se debruçar sobre essas ciências a questão 

do ser e a analítica existencial já devem ter sido postas em investigação, pois servem de 

fundamento para tais ciências. Portanto, elas seriam secundárias na investigação do sentido de 

ser a partir do ente humano. As questões e investigações relacionadas ao ser-aí são um problema 

propriamente filosófico, indicando que alguns âmbitos de conhecimento, tais como os da 

antropologia, psicologia e biologia, são secundários na investigação, dado que os fundamentos 

ontológicos não podem ser inferidos ou extraídos de material empírico, assim como, já 

pressupõem supostos ontológicos que são exatamente o que a analítica existencial está 

buscando encontrar adequadamente (HEIDEGGER, 2012, p. 161). 

Após apresentar o modo geral no qual sua investigação a respeito da questão do sentido 

de ser irá se delinear, apresentando metodologia, delimitação e possibilidades da analítica 

existencial, Heidegger parte para a interpretação do modo como o ser-aí se move 

cotidianamente no mundo. Seu objetivo é apresentar e interpretar as determinações ontológicas 

de mundo e dos entes os quais o ser-aí encontra e se ocupa. 

 

2.2 SER-NO-MUNDO E MUNDANEIDADE 

 

A partir do §14 do terceiro capítulo de Ser e Tempo, a tarefa da interpretação prévia de 

mundo é posta em relevo. No terceiro capítulo da obra, Heidegger descreve e interpreta o 

momento estrutural mundo de ser-no-mundo.  O mundo é descrito onticamente como fenômeno 

a partir de um fazer ver o que se mostra no ente do interior do mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 

197). Em sentido ontológico, busca-se com a elucidação de mundo a sua estrutura fundamental, 

a mundaneidade de mundo em geral. 

 

2.2.1 Ser-no-mundo e a ideia de mundaneidade  

 

O ser-aí está imerso em mundo. Essa imersão em mundo ao longo da tradição filosófica, 

ficou em segundo plano ou nem foi abordada.  A tradição sempre tratou o problema do mundo 
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pelo viés moral, subjetivo ou epistemológico. Um grande feito de Heidegger foi reconhecer que 

não é possível existir estando desvinculado de mundo, assim como, é impossível uma 

investigação sobre o ente humano sem que o fenômeno do mundo também seja investigado e 

posto em relevo. (BLATTNER, 2006, p. 42). Na fenomenologia-hermenêutica de Heidegger, o 

ente humano está fundamentalmente familiarizado com mundo, de modo que, sua imersão em 

mundo é reconhecida como uma constituição básica a qual é indicada como ser-no-mundo. Este 

termo técnico heideggeriano capta a relação significativa entre o ente humano e o fenômeno do 

mundo. Segundo Heidegger as determinações ontológicas do ser-aí, como a existência e 

compreensão de ser, devem ser compreendidas a partir da constituição ser-no-mundo. Segundo 

ele, a interpretação dessa estrutura fundamental é o ponto de partida adequado para a analítica 

existencial (HEIDEGGER, 2012, p, 169). 

A constituição fundamental ser-no-mundo é um fenômeno unitário e irredutível, de 

modo que, deve ser apreendido como um todo. Além disso, é caracterizada como necessária e 

a priori (HEIDEGGER, 2012, p. 171). A unidade e irredutibilidade do fenômeno, segundo o 

filósofo, não indicam e nem excluem que o mesmo seja formado por uma multiplicidade de 

momentos estruturais e constitutivos (HEIDEGGER, 2012, p. 169). Esses momentos estruturais 

são articulados em: mundo, o ente que cada vez é ser-no-mundo ou o quem, e o ser-em como 

tal. É importante assinalar que para o filósofo ser-em não deve ser compreendido como um 

“ser-dentro” ou “estar-dentro” de algo. Tal expressão não deve ser compreendida em termos 

espaciais, mas sim como uma constituição de ser do ser-aí, como um existencial. O ser-aí tem 

sua própria espacialidade, porém ser-em tem o sentido de habitar, morar, de ser familiar. 

O fenômeno ser-no-mundo já é sempre observado em cada ser-aí, já que o mesmo 

constitui esse ente, na medida em que o ser-aí em seu ser é aberto para a compreensão de ser. 

(HEIDEGGER, 2012, P. 183). O ser-aí está imerso em mundo. Essa imersão não se caracteriza 

apenas por estar absorto em mundo, mas também por tudo aquilo que é experienciado pelo ser-

aí e não pode ser desvinculado de mundo, como seu senso de identidade e de socialidade. 

Em sua absorção em mundo, o ser-aí se dispersa em modos diversos e determinados do 

ser-em. Ser-no-mundo é também produzir, cultivar, cuidar, empregar, abandonar, interrogar, 

considerar, entre outros. Heidegger descreve tais atividades engajadas com mundo como 

ocupação (Besorgen). Em termos ônticos “ocupação” significa algo como executar, terminar 

algo, obter algo. Porém, na analítica existencial o termo é empregado ontologicamente, 

ocupação designa o ser de um possível ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012, P. 179). Tudo que 

o ser aí faz, suas experiências e atividades são formas específicas e determinadas de ser-no-

mundo. 
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Heidegger considera que para o ser-aí a constituição ser-no-mundo é sempre de algum 

modo já conhecida: o ser-aí conhece mundo. Mas, segundo o filósofo, o conhecimento de 

mundo se dá de maneira derivada. Ele se funda em uma compreensão ateórica e atemática de 

mundo, que é possibilitada pela estrutura da significatividade e nos nexos de remissão 

utensiliares que estruturam as ocupações cotidianas e engajadas com entes. 

Nas elucidações sobre o conhecimento de mundo, Heidegger apresenta sua crítica ao 

modelo tradicional de pensar a relação intencional entre o ser-aí e os demais entes. Segundo 

ele, a tradicional relação “sujeito-objeto” não captura o fenômeno do mundo e os 

comportamentos intencionais do ser-aí em toda sua complexidade. Para ele, sujeito e objeto não 

coincidem com ser-aí e mundo. (HEIDEGGER, 2012, p. 187). Conhecer é apontado por 

Heidegger como um modo de ser do ser-no-mundo e tem sua fundamentação ôntica nessa 

constituição-de-ser (HEIDEGGER, 2012, p. 191). O conhecer está fundado, segundo Heidegger 

em um “já-ser-junto-ao-mundo” que não se caracteriza como uma observação inerte dos entes 

subsistentes, mas sim no modo no qual o ser-aí é de modo imediato em mundo: a ocupação. O 

conhecimento de mundo – direcionado ao ente subsistente – só é possível quando ocorre uma 

perturbação ou deficiência no modo da ocupação. De maneira que os entes ocupados nas lidas 

cotidianas aparecem sem seu “puro aspecto”9. (HEIDEGGER, 2012, p. 191).  

Dito isso, o momento estrutural mundo é apresentado a partir da distinção de quatro 

possíveis significações do termo mundo, a saber: (1) mundo como um conceito ôntico 

significando o todo do ente que subsiste no interior do mundo e que pode vir ao encontro – o 

qual não possui o modo-de-ser do ser-aí10, (2) mundo como conceito ontológico significando o 

ser do ente apresentado em (1), assim como, um conceito que designa uma multiplicidade de 

entes possíveis, tais como o exemplo do ‘mundo’ do matemático, (3) mundo entendido 

novamente em sentido ôntico, porém referindo-se ao ser-aí como o mundo em que este “vive”, 

apresentando-se em múltiplas possibilidades – mundo “público” ou mundo “próprio” ou 

doméstico e (4) mundo significando o conceito ontológico existencial da mundaneidade 

(HEIDEGGER, 2012, p. 201). Ao falar de mundo na analítica existencial, Heidegger refere-se 

ao (3), reconhecendo que nesse mundo o ser-aí encontra, interage e ocupa-se com entes que 

vêm de encontro no interior desse mundo, os quais possuem um modo de ser distinto do seu. O 

termo mundo e seus cognatos só podem se referir ao ser do ser-aí. Os outros entes apenas vêm 

de encontro em mundo, estão inseridos no interior de mundo, mas os mesmos não possuem 

mundo, não reconhecem e nem se relacionam com mundo da maneira como o ser-aí o faz. 

                                                           
9 Essa modificação de nível intencional será abordada mais adiante. 
10 Quando Heidegger utiliza o termo no sentido 1, ele utiliza entre aspas. 
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A mundaneidade, segundo Heidegger é um conceito ontológico que designa a estrutura 

de um momento constitutivo do ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 199). Portanto, elucidar 

o fenômeno do mundo não pode ser feito em separado do ser-aí, já que mundo é uma 

determinação desse ente. A mundaneidade, portanto, é um existencial. 

É a partir do mundo mais próximo do ser-aí que a investigação pela mundaneidade deve 

se guiar, partindo de um caráter existencial do ser-aí mediano até apreender a mundaneidade 

em geral. Esse mundo mais próximo ao ser-aí cotidiano Heidegger chama de mundo ambiente 

(Umwelt). Essas considerações indicam a direção na qual a analítica existencial deve se mover: 

o ser-no-mundo e o mundo também devem se tornar o tema da analítica, a partir da 

cotidianidade mediana, assim como, os entes que vêm de encontro no interior do mundo. 

 

2.2.2 O ente disponível e conformidade à mundo  

 

Heidegger interpreta o modo imediato de trato e lida com o mundo como a ocupação 

engajada com entes do interior do mundo e não o conhecimento teórico e tematizante como 

supôs a tradição filosófica. Segundo Heidegger, o ocupar-se cotidiano e engajado com mundo 

tem o seu próprio “conhecimento”. (HEIDEGGER, 2012, p. 207).  

Heidegger, a partir disso, interpreta o modo como se dá a interação do ser-aí com o 

mundo e com outros entes que vêm ao encontro: os entes intramundanos. Aqui, Heidegger 

centra-se em interpretar o mundo como mundo ambiente, já que este é o mundo mais próximo 

do ser-aí cotidiano. Nesse sentido, o ser do ente que vem ao encontro de forma mais imediata é 

mostrado fenomenologicamente a partir do trato pragmático no mundo e mostra-se em uma 

multiplicidade de modos da ocupação. Esse ente que vem ao encontro não é objeto de uma 

compreensão teórica, sendo assim, o modo mais imediato de lidar e de ter contato com o mundo 

não é teórico, mas tem seu tipo próprio de compreensão. O ente que vem ao encontro é aquele 

que é empregado, produzido, ocupado. Heidegger reconhece que esse ente empregado e 

produzido na ocupação é um ente pré-temático – no sentido em que não se dá primariamente 

em comportamentos temáticos. Esse ente não é “objeto” de conhecimento teórico – que conhece 

e tematiza propriedades ôntica. O “conhecimento” que se tem desses entes é um conhecer 

prático, é um know-how. 

O ser-aí cotidiano já é sempre no modo da ocupação. O ser-aí ao mover-se e absorver-

se em mundo está constantemente ocupando e empregando utensílios das mais diversas formas. 

Para Heidegger, essa ocupação ocorre quase que de maneira automática, sem que haja um 

esforço cognitivo e tematizante em relação ao uso desses utensílios. É um conhecimento tácito, 
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como em um exemplo utilizado pelo filósofo: ao abrir a porta é empregada a maçaneta, sem 

que o ser-aí que abre a porta pense sobre esse ato ou nas propriedades da maçaneta e da porta. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 209). 

Qual ente é esse que vem de encontro? As coisas em geral. Heidegger relembra o termo 

grego utilizado para se referir às coisas: pragmata11. Na analítica existencial, o ente que vem 

de encontro na ocupação é interpretado como utensílio12 (Zeug) – esse termo carrega o 

significado pragmático, prático que o pragmata carrega e, segundo Heidegger, caiu na 

obscuridade pela tradição que os interpretou como meras coisas.  

O que faz do utensílio um utensílio? Qual o seu modo de ser? A principal estrutura e 

característica do utensílio é ser “algo para”, capturado pela expressão “para algo” (Um-zu). 

Segundo Heidegger para algo é uma das estruturas do modo de ser dos utensílios. O modo de 

ser do utensílio – no qual ele se manifesta em si a partir de si mesmo – é disponibilidade 

(Zuhandenheit). Além da estrutura do algo ser para algo – que determina a finalidade de um 

utensílio –, a disponibilidade se estrutura por uma série de remissões, como a remissão ao 

material de que é feito o utensílio, a remissão ao usuário que utiliza o utensílio e a remissão a 

outros utensílios que constituem uma totalidade utensiliar. 

Utensílios não existem de maneira isolada. Ser um utensílio é pertencer a uma totalidade 

utensiliar. Essa estrutura constituída por uma totalidade utensiliar possui uma infinidade de 

modos, como usabilidade, empregabilidade, maneabilidade (HEIDEGGER, 2012, p. 211). 

Nessa estrutura que constitui o utensílio também reside uma remissão de algo a algo 

(HEIDEGGER, 2012, p. 211). O fenômeno da remissão corresponde ao modo como utensílios 

sempre são em pertinência a outros utensílios, de maneira que, estão dispostos nessa totalidade 

utensiliar. 

A ocupação engajada com utensílios se estrutura da seguinte forma: é necessário 

demonstrar que um utensílio sozinho não faz sentido – nenhum ente utensiliar pode funcionar 

sem fazer parte de uma totalidade utensiliar. Como Mulhall exemplifica, um lápis existe como 

um lápis apenas se estiver em relação com papel, escrivaninhas, escritórios, cadernos e assim 

por diante. (MULHALL, p. 48). Um utensílio, ao ser empregado, pressupõe a estrutura do para 

algo, de modo que, um lápis é um utensílio para escrever, um martelo é um utensílio para 

pregar, martelar. Utensílios sempre estão em uma relação de remissão com outros utensílios. 

                                                           
11 Πράγματα. 
12 Há ainda uma outra classe de entes que Blattner indica como parafernália. Eles não são exatamente utensílios, 

mas também não são subsistentes e de alguma forma têm um papel na existência, nos projetos, por exemplo obras 

de arte, artefatos religiosos, artefatos ritualísticos, entre outros. (BLATTNER, 2006, p. 54-5) 
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Por exemplo, o lápis e o martelo remetem ao material de que são feitos, madeira, metal e grafite 

– que por sua vez são utensílios que remetem a outros utensílios. Os utensílios também remetem 

aos seus usuários, os quais utilizam esses entes disponíveis em atividades determinadas tendo 

em vista projetos, obras, trabalho, produção entre outras maneiras de ocupação. 

O trato cotidiano engajado tem sempre em vista a obra a ser produzida, que por sua vez, 

sustenta toda as relações e a totalidade das remissões. Tanto a obra, quanto o seu para quê (das 

Wozu) possuem o modo de ser da disponibilidade. Além de se estruturar a partir de um para 

quê, a disponibilidade também faz referência a um em quê e a um de que (das Woraus). Isso 

também faz parte dos contextos de remissão, referindo-se a materiais, usuários, objetivos da 

ocupação e da obra. 

Heidegger reconhece que a natureza e alguns entes naturais podem ser compreendidos 

não só como entes subsistentes, pois algumas vezes aparecem como disponíveis. Exemplos de 

entes naturais que aparecem como disponíveis são: a mata como reserva florestal, o rio, o vento, 

a pedreira. Esses entes naturais aparecem como disponíveis em função de contextos nos quais 

entes humanos utilizam da força da natureza para suas ocupações cotidianas (HEIDEGGER, 

2012, P. 217). 

É importante ressaltar que para Heidegger os utensílios ao serem utilizados, empregados 

não podem ser apreendidos tematicamente. A compreensão que se tem acerca desses entes 

disponíveis é prática, habilidosa. Na ocupação apreende-se apenas o seu modo adequado de 

utilização e não algo como propriedades. Essa adequação de uso é descoberta na própria 

utilização do utensílio: “o martelar ele mesmo descobre a específica ‘maneabilidade’ do 

martelo”. (HEIDEGGER, 2012, p. 213) 

Se o olhar teórico e tematizante não é capaz de apreender o modo de ser da 

disponibilidade, como é possível descobrir e manejar tais entes? Heidegger apresenta a noção 

do olhar circunspecto, segundo ele, a ocupação tem um modo próprio de ver que conduz o 

manejo com segurança (HEIDEGGER, 2012, p. 213):  

O olhar, no qual o nexo utensiliar se encontra de início e na maioria das vezes de 

maneira discreta e imperceptível, é o olhar e a visão da circunvisão prática, do 

orientar-se cotidiano prático. Imperceptível significa: não apreendido tematicamente 

para uma reflexão sobre as coisas, mas orientado circunvisivamente por elas. A 

circunvisão descobre e compreende primariamente o ente como utensílio. Quando 

entramos aqui pela porta, não apreendemos a maçaneta. Não obstante, elas estão 

presentes desta maneira peculiar, segundo a qual passamos por elas circunvisivamente 

e evitamos circunvisivamente que no choquemos com elas e coisas do gênero. Escada, 

corredores, janela, cadeira e carteira, quadro-negro e outras coisas mais não são dadas 

tematicamente. (HEIDEGGER, 2012a, p. 240). 
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No trato cotidiano com os instrumentos existe uma apreensão e uma compreensão 

acerca desse trato, pois o ser-aí compreende como se usa os diversos utensílios que vêm ao 

encontro no mundo. Para Heidegger, a apreensão e compreensão no trato cotidiano se dá a partir 

de um olhar circunspecto, o qual garante uma familiaridade com os entes. Segundo Blattner, os 

termos utilizados por Heidegger para se referir ao olhar circunspecto seriam metáforas para a 

inteligência, já que a lida cotidiana é inteligente – de forma prática (BLATTNER, 2006, p. 49). 

Muitas vezes o utensílio pode aparecer como não-disponível: pode estar estragado, 

quebrado, ser impróprio ou não aparecer de fato, de modo que, falta quando necessita ser 

utilizado. Essa indisponibilidade do utensílio é descoberta através do olhar circunspecto 

presente no emprego com o utensílio. Heidegger ressalta que essa indisponibilidade nunca é 

acessada através de uma inspeção temática que constata e enumera propriedade do utensílio. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 223). Quando se descobre o ser não-empregável de um utensílio, o 

mesmo surpreende. É nesse surpreender que o caráter subsistente do utensílio se mostra. 

Quando se nota o não-disponível o ente disponível está no modus da importunação 

(Aufdringlichkeit). Quanto mais se tenta empregar esse ente que falta, mais esse ente se torna 

importuno, quase perdendo seu caráter de disponível, de empregável. Essa situação descobre o 

caráter unicamente subsistente do ente em questão, que não pode suprir aquilo que falta. 

Quando se descobre o ente como não-utilizável também se torna visível a sua não-pertinência, 

essa não-pertinência mostra de modo novo a subsistência do utilizável. (HEIDEGGER, 2012, 

p. 225). 

Essa referência a modificação do ente que vem de encontro é significativa para a 

elucidação do fenômeno do mundo, pois nessa modificação fica evidente os fenômenos da 

pertinência e da remissão, as quais estruturam o modo de ser do ente disponível. Segundo 

Heidegger, a partir dessa constatação, o mundo ambiente novamente se anuncia (HEIDEGGER, 

2012, p. 229). 

Outra classe de entes que podem, portanto, ser encontrados no mundo são os que têm 

como modo de ser a subsistência (Vorhandenheit). Em relação a esses entes, pertencem não só 

entes objetos do conhecimento teórico, mas também entes naturais e utensílios com o modo de 

ser da disponibilidade que se tornam inutilizados, por estarem estragados ou de alguma forma 

deficientes e nesse sentido, tornam-se subsistentes. Segundo Robert Brandom, tratar algo como 

subsistente é tomá-lo como é em si mesmo, independentemente de qualquer propriedade 

instituída pelas atividades do ser-aí. Eles, ao contrário dos entes disponíveis, podem ser 

compreendidos de maneira isolada (BRANDOM, 2002, p. 325).  
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Após essas considerações, Heidegger reafirma o que a constituição ser-no-mundo 

significa o absorver-se atemático do olhar circunspecto nas remissões constitutivas da 

disponibilidade da totalidade utensiliar. (HEIDEGGER, 2012, 231).  

 

2.2.3 Remissão e sinal  

 

Ao descrever o modo de ser dos utensílios Heidegger indicou o fenômeno da remissão. 

Para atingir o objetivo de apreender o fenômeno da remissão é feita uma análise ontológica de 

um utensílio que possui nele mesmo uma multiplicidade de sentidos de remissão. Tal utensílio 

é o sinal (Zeichen). Apenas ao descrever o sinal que o fenômeno da remissão será posto em 

relevo e posto em descoberta em sua origem ontológica. 

A característica de utensílio específica do sinal é o mostrar13 (HEIDEGGER, 2012, 

233). Alguns exemplos do caráter mostrativo dos sinais: marcos miliários, marcos divisórios, 

sinais que anunciam tempestade aos navios, bandeiras, sinais de luto entre outros. Os sinais 

sempre mostram, em sentido primário, o que está ocorrendo, o que costuma ocorrer, aquilo em 

que a ocupação se detém, de maneira geral, aquilo “em que se vive” (HEIDEGGER, 2012, p. 

241). Heidegger diz que o mostrar pode ser determinado por uma espécie de remeter e este por 

sua vez deve ser compreendido formalmente como um relacionar (HEIDEGGER, 2012, p. 

233). 

Para esclarecer que não é a melhor escolha investigar o fenômeno da remissão e os sinais 

como relação, Heidegger reconhece que mesmo que toda remissão seja uma relação, nem toda 

relação é uma remissão. Assim como, toda mostração é uma relação, mas nem todo relacionar 

é um mostrar. Segundo ele, a relação também tem sua origem ontológica em uma remissão. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 235). 

Um exemplo de sinal dado por Heidegger são as indicações luminosas de um veículo. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 235). Esse sinal é utilizado como um ente disponível, como um 

utensílio no ocupar-se com o veículo (o condutor que tem o objetivo de se locomover) mas 

também é reconhecido e utilizado como sinal de parar, de seguir adiante pelos pedestres – que 

irão guiar seus movimentos ao atravessar uma rua a partir do sinal dado pelo condutor do 

veículo. Esse sinal, segundo Heidegger, faz parte do todo da conexão utensiliar no contexto de 

meios de transporte, regras de trânsito e locomoção. 

                                                           
13 Heidegger trata os sinais de modo distinto da linguagem e do discurso, pois, segundo ele a linguagem não é um 

conjunto de sinais. 
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Os sinais são constituídos por remissão, possuem o caráter do para algo e tem sua 

serventia para mostrar. Esse remeter como mostrar está fundado na estrutura de ser do utensílio 

– em sua serventia para. Segundo Heidegger, essa serventia não é suficiente para que um ente 

seja um sinal. O utensílio de mostrar, o sinal, tem uma utilização assinalada, tem uma 

precedência com o todo utensiliar e com sua conformidade à mundo. (HEIDEGGER, 2012, P. 

237). Para Heidegger, o sinal não é uma coisa que está em relação mostrativa com outra coisa, 

mas sim um utensílio que põe em relevo ao olhar circunspecto um todo utensiliar de maneira 

que se anuncia a conformidade a mundo do disponível (HEIDEGGER, 2012, p. 241). 

A interpretação do sinal se dá como apoio fenomênico para a caracterização da remissão. 

A relação entre esses dois fenômenos possui três caracteres: (a) o mostrar funda-se na estrutura 

utensiliar em geral – para algo – na remissão; (b) a característica de mostrar do sinal pertence 

à uma totalidade utensiliar, à uma conexão de remissões; (c) o sinal não é apenas disponível 

como utensilio, mas descobre o mundo ambiente em sua disponibilidade cada vez 

expressamente acessível ao olhar circunspecto. 

Por mais que o sinal seja onticamente disponível ele tem a função de indicar a estrutura 

ontológica da disponibilidade, assim como, da totalidade remissional e com isso a estrutura da 

mundaneidade. E aqui funda-se sua precedência. 

Segundo Heidegger, remissão e a totalidade de remissões são constitutivas da 

mundaneidade. (HEIDEGGER, 2012, p. 233). O sinal designa o contexto “mundano” no qual 

a ocupação tem lugar. Nesse caráter mundano o sinal também mostra o contexto social no qual 

o ser-aí está inserido, já que é somente em um mundo socialmente compartilhado que um sinal 

de trânsito vermelho tem a determinada função de indicar que automóveis parem. 

A questão dos sinais é importante para a temática e para o desenvolvimento do problema 

tratado pela dissertação. Os sinais inserem-se em um contexto de intencionalidade prática, visto 

que expressam sentido e possuem um caráter mostrativo, mas os sinais também comunicam – 

podendo ser relacionados e confundidos com atos linguísticos e discursivos. Desse modo, os 

sinais aparecem como uma evidência em favor de uma interpretação pragmática da questão da 

abertura de mundo e aparecem como um problema para uma interpretação constitutiva a 

respeito da linguagem na articulação da abertura de mundo. Essas questões serão trabalhadas 

nos próximos capítulos que tratarão mais a fundo de cada uma das interpretações a respeito da 

articulação da abertura de mundo. 

O sinal mostra e põe em relevância o todo utensiliar anunciando a conformidade a 

mundo dos entes disponíveis. Mas no que consiste essa conformidade? 
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2.2.4 Conformidade e significatividade  

 

Ante às determinações do ser-no-mundo como constituição fundamental do ser-aí é 

preciso reconhecer que o mundo é descoberto pelo ser-aí já que este dispõe de compreensão de 

ser. Nesse sentido, o ser-aí é capaz de compreender e interpretar o mundo. Os entes que vêm ao 

encontro já possuem alguma significação e são compreendidos em função de suas finalidades. 

A conformidade (Bewandtnis) designa essa articulação de adequação a um certo fim utensiliar. 

É nesse contexto que Heidegger apresenta uma noção importante, a significatividade 

(Bedeutsamkeit) (HEIDEGGER, 2012, p. 259). A significatividade acontece na medida em que 

o ser-aí se remete já cada vez e sempre, a partir de um em função de quê, ao com-quê de uma 

conformidade, isto é, na medida em que é, ele deixa já cada vez e sempre o ente vir de encontro 

como utilizável (HEIDEGGER, 2012, p. 257). Por ser um ente capaz de compreender, o ser-aí, 

a partir do caráter remissivo dos utensílios, é capaz de ter uma certa familiaridade com o mundo 

e compreender o mundo a partir dessa familiaridade e, como afirma Heidegger, o caráter 

relacional dessas relações do remeter nós o apreendemos como significar (HEIDEGGER, 2012, 

p. 259). Portanto, é na familiaridade com essas relações de remissão que o ser-aí significa. A 

significatividade seria o todo relacional desse significar. É nessa significatividade que o ente 

que vem ao encontro tem a possibilidade de ser descoberto pelo ser-aí. Os entes são descobertos 

na significatividade de mundo, sendo assim, as relações de conformidade entre os utensílios e 

suas finalidades são relações de significatividade. Estar imerso em uma totalidade de remissões 

de significância garante a possibilidade de encontro com algo em significado em geral e não 

que o ser-aí tenha uma compreensão teórica ou predicativa de mundo. A significatividade de 

um utensilio se dá através de sua apropriação e adequação a determinadas tarefas, papéis e 

contextos práticos. 

A remissão é a constituição dos entes que possuem o modo de ser da disponibilidade, é 

uma estrutura dos utensílios. O que significa dizer que remissão é constituição do utensílio e 

condição conforme ao ser da possibilidade de que tal utensílio possa se determinar por aptidões 

e adequações? A remissão é uma das estruturas do modo de ser da disponibilidade, de modo 

que ela caracteriza e determina os entes que possuem esse modo de ser. Portanto, um ente 

disponível tem como característica “ser remetido a” (HEIDEGGER, 2012, p. 251). Essa 

remissão traz consigo uma conformidade a algo, que também é uma característica e 

determinidade do modo de ser da disponibilidade. Essa conformidade que caracteriza o ente 

disponível deixa que algo fique voltado para junto de algo. Essa relação da conformidade do 

“com... junto” deve ser indicada pelo termo remissão. (HEIDEGGER, 2012, p. 251). Um 
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exemplo da conformidade presente nos utensílios é o caso do martelo o qual tem sua 

conformidade no martelar, o martelar a tem no pregar para deixar firme, este no proteger de 

intempéries e este tem como conformidade o objetivo de abrigar, proteger o ser-aí. As relações 

de conformidade têm um fim em vista de uma possibilidade do ser do ser-aí, (HEIDEGGER, 

2012, p. 251). Deixar que um ente seja conforme a algo, onticamente, é utilizá-lo da maneira 

mais adequada, o que Heidegger caracteriza como pôr o ente em liberdade. Ontologicamente, 

o deixar que um ente seja conforme a algo é descobrir em sua disponibilidade aquilo que é 

próprio do ente, deixar que o ente seja. Segundo Heidegger, esse deixar o ente ser conforme, é 

a condição de possibilidade de que o ente disponível venha de encontro e que possa ser 

conforme em sentido ôntico. (HEIDEGGER, 2012, p. 253). Em sentido ontológico, o ente 

disponível é posto em liberdade cada vez que é utilizado como o ente disponível que é. Ser 

posto em liberdade é ser usado de forma adequada para os fins adequados. Quando o martelo é 

utilizado para martelar, seja qual for a finalidade desse martelar, construir uma casa, uma 

cadeira, ele é posto em liberdade, ele está sendo utilizado em conformidade com o seu para-

quê e seu em-quê, ou seja, em conformidade com seus nexos remissionais. Ser conforme a 

mundo é pertencer a um todo de remissões adequadas e apropriadas. Para cada utensílio existe 

uma ocupação que lhe é apropriada e que é posta em descoberta pelo ser-aí. A conformidade ou 

pertinência do utensílio aparece ou é descoberta quando a disponibilidade desse utensílio é 

interrompida – quando ele está estragado, quebrado – ou quando ele falta. 

A totalidade de conformidade é sempre de antemão delineada e precede o utensílio 

individual. As relações de remissão e conformidade sempre retrocedem a utensílios individuais 

que formam essa totalidade de remissão, porém essa relação tem seu fim a um para-quê no qual 

não há mais conformidade e remissão. Esse ponto final é uma possibilidade do ser-no-mundo. 

Esse para quê é designado por Heidegger como em função de quê, o qual sempre concerne ao 

ser do ser-aí. Um exemplo que captura a estrutura da conformidade que culmina sempre em 

uma possibilidade do ser-aí é dado por Dreyfus: “eu escrevo no quadro negro em uma sala de 

aula, com um pedaço de giz, para desenhar um gráfico, com o intuito de explicar Heidegger, 

em função de ser um bom professor” (DREYFUS, 1995, p. 92, grifos do autor). O em função 

de quê não deve ser compreendido como um objetivo ou meta, mas sim como uma forma de 

autointerpretação a qual ordena, informa e organiza todas as atividades do ser-aí. (DREYFUS, 

1995 p. 95)  
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2.2.5 Espacialidade do utensílio e do ser-aí 

 

O ente disponível é o mais próximo do ser-aí, no sentido de que é o ente tanto que vem 

de encontro antes que outros, mas também, o ente que está mais perto em um sentido prático, 

de uso. O disponível tem esse caráter de ser próximo. Sua proximidade não pode ser 

estabelecida por medidas ou distâncias, esse estar próximo é em função de seu uso, é regulado 

pelo manejo e pelo emprego “calculado” do olhar circunspecto (HEIDEGGER, 2012, p. 301). 

Esse ente por ser um utensílio está essencialmente colocado, acomodado, disposto, posto em 

um lugar que lhe é próprio (HEIDEGGER, 2012, p. 301). Os entes utensiliares têm seu lugar 

próprio e isso se dá em função de seus contextos remissionais e de utilização. Segundo 

Heidegger, o lugar próprio de um utensílio é cada vez um determinado “ali” e “aí” ao qual um 

instrumento pertence. (HEIDEGGER, 2012, p. 301). Esse lugar próprio é constituído por 

direção e afastamento. As dimensões da espacialidade utensiliar são descobertas no próprio 

trato cotidiano e interpretadas pelo olhar circunspecto do ser-aí enquanto este se ocupa de um 

determinado utensílio. Heidegger pontua que fazer com que o utensílio venha de encontro em 

seu espaço do mundo ambiente só é onticamente possível porque o ser-aí também possui um 

caráter espacial como ser-no-mundo. (HEIDEGGER, 2012, p. 305). 

A espacialidade do ser-aí é distinta da espacialidade utensiliar. A espacialidade do ser-

aí não deve ser compreendida em termos subsistentes ou como ocorrendo em algum lugar 

daquilo que Heidegger chama de “espaço cósmico”. (HEIDEGGER, 2012, p. 307). 

A espacialidade do ser-aí possui os caracteres de des-afastamento (Ent-fernung) e 

direcionamento (Ausrichtung). O des-afastamento é um modo de ser do ser-aí quanto a seu ser-

no-mundo. Des-afastar não deve ser compreendido como distância, mas deve ser compreendido 

em um sentido ativo e transitivo. Des-afastar significa o desaparecimento do longe, desse modo, 

des-afastar é aproximar, tornar próximo. O des-afastar é uma constituição de ser do ser-aí. Na 

maioria das vezes esse des-afastar, que torna algo próximo, é possível através do olhar 

circunspecto. 

Um exemplo da espacialidade do ser-aí:  

Para quem, por exemplo, usa óculos, estes estão tão perto segundo a distância, já que 

os ‘tem no próprio nariz’, pois com instrumentos de emprego estão no mundo-

ambiente mais longe do que uma figura exposta na parede da frente. Esse instrumento 

não está tão perto, já que ele frequentemente não pode sequer ser encontrado de 

imediato. (HEIDEGGER, 2012, p. 313) 
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O ente humano também possui o caráter do direcionamento: todo estar perto já tem um 

direcionamento numa região. Esse direcionamento é o que possibilita a compreensão de 

direções fixas como direita e esquerda. Heidegger compreende a espacialidade do ser-aí em 

função de sua relação com utensílios. Nesse sentido, o espaço é compreendido em termos de 

perto e longe, próximo e distante, sempre em função de seus objetivos práticos. Tal 

interpretação difere da concepção de espaço matematizada cartesiana, na qual a espacialidade 

se fixa através de objetos e coordenadas. A proximidade ou distância de um utensílio é 

determinada pela utilização que se faz do mesmo. Em suma, a espacialidade do ser-aí de acordo 

com Heidegger é engajada, está relacionada com a lida cotidiana com os utensílios. A 

espacialidade humana funda-se na ocupação e organiza-se a partir do olhar circunspecto. 

Ser-no-mundo possui uma multiplicidade de momentos estruturais, como já foi 

explicitado anteriormente. A presente seção se ocupou de apresentar e reconstruir aspectos 

importantes do momento estrutural mundo. A seguir, a questão do quem da cotidianidade é posta 

em relevo. 

 

2.3 A CONSTITUIÇÃO SOCIAL DA EXISTÊNCIA 

 

O segundo momento estrutural da constituição ser-no-mundo é o quem da cotidianidade 

mediana. Heidegger apresenta a estrutura do ser-com (Mitsein) e a coexistência como co-

originárias ao ser-no-mundo. Ele apresenta também a estrutura existencial do impessoal (Das 

Man) – reconhecida como o sujeito da cotidianidade – caracterizando assim a absorção do ser-

aí nessa cotidianidade. Heidegger interpreta o mundo do ser-aí como mundo-com (Mitwelt), de 

modo que o mundo já é sempre aquilo que se compartilha com os outros entes humanos – que 

também são ser-aí. Portanto, o mundo do ser-aí é essencialmente um mundo público. O quem 

do ser-no-mundo é um quem indefinido, de modo que não é este, aquele, alguns, mas é um 

neutro, o impessoal. (HEIDEGGER, 2012, p. 365). 

 

2.3.1 Ser-com  

 

Os outros aparecem ao ser-aí, primeiramente, a partir de suas lidas engajadas com 

mundo. O outro aparece em contextos ocupacionais como produtor, fornecedor, comprador, 

usuário. Assim como, os utensílios utilizados sempre aparecem em remissão aos usuários.  

É importante ressaltar que o termo outro empregado aqui não tem o intuito de se referir 

a todos os outros entes humanos, mas significa todos, incluindo a mim. O “eu” está sempre 
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incluso nessa designação. Portanto, o ser-aí é sempre com outros que também possuem o mesmo 

modo de seu ser. Segundo Heidegger, esse com é um conforme ao ser-aí, que também significa 

a igualdade do ser como um ser-no-mundo do olhar circunspecto engajado. (HEIDEGGER, 

2012, p. 343). A partir do fundamento desse com do ser-no-mundo, o mundo já é sempre cada 

vez o que o ser-aí partilha com os outros. O mundo do ser-aí é mundo-com e ser-no-mundo é 

ser-com (Mitsein) outros (HEIDEGGER, p. 343-345). O ser do ser-aí é essencialmente ser-com-

outros. Os outros vêm de encontro a partir do mundo no qual o ser-aí mantém-se ocupado, 

engajado. O encontro primário que o ser-aí tem com outros que possuem seu modo de ser é, 

portanto, a partir da ocupação. Entes utensiliares sempre fazem referência a usuários, desse 

modo, outros ser-aí sempre aparecem a partir de suas ocupações, como artesãos, professores, 

médicos, sapateiros, etc.  O ser-um-com-o-outro (Miteinandersein) se funda, na cotidianidade, 

em um objeto de uma comum ocupação. Como ser-com o ente humano é essencialmente em 

função de outros, de modo que suas ações e comportamentos não visam somente a seu ser, mas 

também aos outros que possuem seu modo de ser. Segundo Heidegger essa abertura dos outros 

previamente constituída com o ser-com também contribui para constituir a significatividade já 

que a significatividade se firma no existencial em função de quê (HDEIGGER, 2012, p. 355-

357) 

Dizer que o ser-aí é essencialmente ser-com tem um sentido ontológico-existencial, 

portanto, ser-com é uma determinação de ser do ente existente. Heidegger ressalta o caráter de 

ser-com do ente humano mesmo quando este encontra-se sozinho. Já reside na compreensão de 

ser a compreensão de outros e o estar sozinho e a solidão são um modo deficiente de ser-com. 

O Dasein não se ocupa do ente ao qual ele mesmo se comporta como ser-com e sim se 

preocupa (Fürsorge), (HEIDEGGER, p. 351). A preocupação é uma constituição de ser do ser-

aí. A preocupação orienta-se pelo respeito e pela indulgência, assim como, a ocupação se orienta 

pelo olhar circunspecto. Ao designar o comportamento intencional em relação a outros ser-aí 

como preocupação, Heidegger não está fazendo um tipo de avaliação positiva ou caracterizando 

como solidária essa relação. Mas sim, caracterizando ontologicamente como se dá a relação 

entre entes humanos existentes. Há diversos modos cotidianos em que o ser-aí se relaciona com 

outros, tanto positivos como negativos, indiferentes ou não, autênticos e inautênticos e todos 

eles são capturados ontologicamente como preocupação. 

Modos deficientes da preocupação-com e que cotidianamente o ser-aí se move são a 

indiferença, frieza, distanciamento, não se preocupar com o outro. Esses modos deficientes, 

assim como a estranheza diante do outro caracterizam o ser-com cotidiano. Um modo positivo 
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do ser-com como preocupação-com é substituir ou ocupar o lugar de outro na lida engajada 

cotidiana, de modo que, se incumbe daquilo que o outro deve se ocupar. 

Heidegger afirma que o ser-aí absorvido em mundo, absorto na cotidianidade não tem o 

caráter de ser si mesmo. O ser-aí próprio e si mesmo, assim como, seu aspecto ontológico de 

ser-com se manifesta no mais das vezes a partir do mundo comum e da cotidianidade mediana. 

Heidegger afirma que o ser-aí absorvido em mundo, absorto na cotidianidade não tem o caráter 

de ser si mesmo (HEIDEGGER, 2012, p. 361). Na cotidianidade na qual o ser-aí está imerso e 

absorto há um distanciamento inerente do ser-com e dos aspectos próprios do ser do ente 

humano, de modo que, o ser-um-com-o-outro está sujeito aos outros. A partir disso coloca-se a 

questão: quem é este que assumiu o ser cotidiano do ser-com? 

 

2.3.2 Impessoal  

 

O ser-aí cotidiano, o qual tem um comportamento de distanciamento que é inerente ao 

ser-com, encontra-se em uma sujeição aos outros. O ser-aí cotidiano não é si mesmo, nesse 

sentido, os outros estão em posse das cotidianas possibilidades de ser do ente existente 

(HEIDEGGER, 2012, p. 363). Nesse contexto, os outros não aparecem como outros 

determinados, qualquer um pode representá-los. A partir dessas considerações, Heidegger 

afirma que o quem do ser-no-mundo não é este, aquele, alguns, nem a soma de todos, ele é o 

neutro, o impessoal (Das Man). (HEIDEGGER, 2012, p. 365). Em função disso, 

 

Gozamos e nos satisfazemos como o impessoal goza; lemos, vemos e julgamos sobre 

literatura e arte como o impessoal vê e julga; mas nos afastamos também da “grande 

massa” como o impessoal se afasta; achamos “escandaloso” o que o impessoal acha 

escandaloso. Esse impessoal, que não é ninguém determinado e que todos são, não 

como uma soma, porém, prescreve o modo-de-ser da cotidianidade. (HEIDEGGER, 

2012, p. 365). 

 

O impessoal tem a tendência para um nivelamento de todas as possibilidades de ser do 

ser-aí. O impessoal possui seus próprios modos de ser: distanciamento, mediania e nivelamento. 

Esses modos de ser constituem um fenômeno que Heidegger chama de publicidade 

(Öffentlichkeit). A publicidade é aquilo que regula a compreensão e as interpretações de mundo, 

dos outros e de si mesmo que o ser-aí cotidiano possui, é a compreensão pública e cotidiana de 

ser. O impessoal antecipa, julga e decide pelo ser-aí, de modo que, retira a responsabilidade de 

seu próprio ser (HEIDEGGER, 2012, p. 367). 



 

40 
 

O impessoal é sempre no modo da impropriedade, do não-ser-si-mesmo do ser-aí. Esse 

aspecto da existência não deve ser considerado uma falha, um modo de ser negativo ou até 

mesmo pejorativo. O impessoal é um existencial e fenômeno originário. 

O ser-aí cotidiano está sempre disperso no impessoal, o qual delineia previamente a 

interpretação imediata de mundo do ser-aí, assim como, articula os contextos remissionais da 

significatividade (HEIDEGGER, p. 371). É importante considerar que mesmo que ocupações 

e papéis do ser-aí na cotidianidade sejam impessoais, isto não significa que todo ser-aí se 

relacione de maneira impessoal com essas ocupações. Um papel social pode ser um elemento 

importante para a autocompreensão de um ser-aí, como por exemplo, ser mãe, professora, 

médica. 

O impessoal é aspecto constitutivo da existência cotidiana do ser-aí, sendo considerado 

aquilo que possibilita a inteligibilidade comum e cotidiana na qual o ser-aí encontra-se imerso. 

Após essas considerações a respeito da constituição social da existência. Heidegger parte para 

a elucidação do ser-em e da abertura de mundo do ente humano.  

 

2.4 SER-EM E ESTRUTURA DA ABERTURA DE MUNDO 

 

O terceiro momento estrutural que compõe o ser-no-mundo é o ser-em. De acordo com 

Heidegger, “o ser-aí é sua abertura” (HEIDEGGER, 2012, p, 381). A abertura parte do caráter 

do “aí” do ser-aí, de modo que, o ente humano traz em seu ser mais próprio a característica de 

não ser fechado, ou seja, o “aí” é abertura e caracteriza esse ser-em. Heidegger relaciona a 

abertura com a noção de iluminação, caracterizando o ser-aí como em si mesmo iluminado 

(HEIDEGGER, 2012, p. 381). O ser-aí abre a espacialidade, o mundo e as possibilidades. É na 

abertura que reside a possibilidade de compreensão por parte do ser-aí e permite que o mesmo 

seja capaz de encontrar outros entes e compreendê-los em seu horizonte de significação.  A 

abertura de mundo é estruturada a partir do encontrar-se (Befindlichkeit), da compreensão 

(Verstehen) e do discurso (Rede).  

 

2.4.1 Análise do ser-em  

 

A caracterização da constituição ser-no-mundo já se ocupou dos momentos estruturais 

mundo e quem da cotidianidade mediana, faltando ainda caracterizar o momento estrutural ser-

em. A caracterização e tematização do ser-em prepara para a análise da totalidade estrutural e 

ser originário do ser-aí, o cuidado (Sorge). Embora o fenômeno do ser-no-mundo seja unitário, 
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isso não exclui sua multiplicidade de momentos. Segundo Heidegger, os momentos estruturais 

do ser-no-mundo são de igual originariedade, ou seja, são fundamentais na mesma proporção. 

O ente humano que é interpretado em Ser e Tempo como ser-no-mundo é, segundo 

Heidegger, cada vez o seu “aí”14. Esse “aí” indica um “aqui” e um “lá” e esses só são possíveis 

a partir de um ente que “abre a espacialidade” e que traz em seu ser mais próprio a característica 

de não ser fechado. O termo “aí”, portanto, significa essa essencial abertura e aponta para o fato 

de que toda existência já é sempre concretamente situada, não necessariamente de forma 

espacial, mas em um sentido de situação ocorrente, o “aí” são as respectivas situações de vida 

de cada ser-aí (HAUGELAND, 2013, p. 140). 

Ser-no-mundo significa que mundo está aberto para esse ente que é em mundo 

(BLATTNER, 2006, p. 74). Para indicar o que seria essa abertura característica do ser-aí, 

Heidegger faz uso da metáfora da iluminação. O ente humano é iluminado, no sentido em que: 

“como ser-no-mundo ele é em si mesmo iluminado, não por receber a luz de um outro ente, mas 

porque ele mesmo é a claridade da clareira” (HEIDEGGER, 2012, p. 381). Abertura é o termo 

heideggeriano, de modo geral, para o acesso ontológico15 do ser-aí a qualquer tipo de ser de 

qualquer ente. Abertura de mundo é dar sentido a entes, tornar inteligível, permitir que os 

fenômenos se mostrem. A abertura ocorre quando o ser-aí “lança mundo” sobre as coisas, desse 

modo, elas mostram a si mesmo como as coisas que são (KING, 2001, p. 58).  

A abertura de mundo, de acordo com Heidegger, se estrutura a partir de três existenciais 

co-originários e primordiais: o encontrar-se, a compreensão e o discurso. As próximas seções 

tratam de cada um desses aspectos ontológicos do ser do ente humano. 

 

2.4.2 Encontrar-se  

 

Aquilo que é indicado ontologicamente como encontrar-se (Befindlichkeit)16 pode ser 

compreendido onticamente a partir dos fenômenos cotidianos dos “humores” ou “afetos” – os 

quais são designados aqui como sintonias afetivas (Stimmungen). A sintonia afetiva nomeia 

qualquer modo nos quais o ser-aí é afetado e não apenas humores ou afetos em geral 

                                                           
14 Esse “aí” refere-se ao modo como ser-aí vive, em cada respectivo caso, sua existência de maneira intrincada 

com mundo 
15 Para o mero acesso ôntico à entes, o termo utilizado é descobrimento. 
16 Heidegger constrói o termo Befindlichkeit a partir de uma expressão alemã: “Wie befinden Sie sich?” (“Como 

você está?”). Partindo do verbo befinden (encontrar) e do verbo reflexivo sich befinden (encontrar-se). Capturando 

justamente o aspecto de encontrar-se em alguma situação ou contexto e que são abertos pelas sintonias afetivas. 
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(DREYFUS, 1995, p. 168).  O ser-aí, de acordo com a interpretação heideggeriana, já está cada 

vez e sempre em uma sintonia afetiva. (HEIDEGGER, 2012, p. 385). 

O encontrar-se é referido como um fenômeno existencial fundamental o qual 

corresponde a característica do ser-aí de sempre encontrar-se sintonizado ou afetado por algo 

(HEIDEGGER, 2012, p. 383). Heidegger assinala que modo como o ente humano encontra-se 

sempre sintonizado afetivamente é geralmente pré-reflexivo ou pré-temático. O fenômeno das 

sintonias afetivas deixa manifesto o modo como alguém se encontra, como está, como anda 

(HEIDEGGER, 2012, p. 385). Para Heidegger, o existente humano sempre se encontra aberto 

a partir dessas sintonias afetivas para as possibilidades de sua existência e para a 

responsabilidade perante essas possibilidades. Heidegger ressalta que é a partir do encontrar-se 

que se abre ao ser-aí aquilo que é importante em sua existência e vivências. O fenômeno da 

sintonia afetiva, além de abrir o caráter de fardo do ser-aí, também manifesta como o ser-aí está. 

As sintonias afetivas abrem nossa condição geral para nós mesmos, assim como abrem o modo 

como as coisas nos importam.  O modo como Heidegger utiliza o termo sintonia afetiva remete 

a um modo de atmosfera.  

Aquilo que é aberto no encontrar-se tem de ser concebido como uma determinidade 

existencial do ser-no-mundo. (HEIDEGGER, 2012, p. 387). O caráter ontológico essencial do 

encontrar-se é a abertura do ser-aí em sua situação de ser-lançado no qual está na maior parte 

das vezes em um modo do “desviar-se que se esquiva”. (HEIDEGGER, 2012, p. 389). O 

encontrar-se não deve ser interpretado como uma apreensão reflexiva, de modo que, as sintonias 

afetivas não operam de maneira temática ou tematizante (HEIDEGGER, 2012, p. 389).  

Um aspecto importante da estrutura do encontrar-se é a facticidade lançada 

(Geworfenheit) que é aberta por esta estrutura. O encontrar-se abre o caráter de facticidade 

lançada, no sentido em que faz o ser-aí reconhecer o seu caráter de ser lançado a ser, existir é 

algo no qual o ser-aí foi lançado, muito mais do que algo que o ser-aí escolheu. Esse caráter de 

ser-lançado é aberto como fardo existencial para o ser-aí. Nesse sentido, o ser-aí está entregue 

ao seu ser e tudo aquilo que vem com esse ser: o ser-aí é responsável por suas escolhas, 

possibilidades, por tudo aquilo que faz de si mesmo, mas não é responsável por essa 

responsabilidade – esse é seu caráter de ser-lançado (GORNER, 2017, p. 88). O ser-aí encontra 

a si mesmo como possibilidade lançada e como responsável por sua existência. Como aponta 

Gorner, o encontrar-se e o fenômeno das sintonias afetivas abrem justamente esse caráter de 

“que eu sou e tenho de ser” (GORNER, 2017, p. 88). O ser-aí, além de encontrar-se lançado em 

seu ter-de-ser, também se encontra lançado em mundo pré-existente a ele em um sentido social, 

histórico que já possui significados, normas e maneiras de existir. Sendo assim, o mundo no 



 

43 
 

qual o ser-aí é lançado já determina as possibilidades nas ele poderá se lançar. Mesmo que o 

ser-aí possa decidir em quais possibilidades se lançar, ele não decide quais possibilidades já 

estão disponíveis. A questão da facticidade (Faktizität) na qual o ser-aí está lançado diz respeito 

ao fato-de-que do ser do ente humano. A facticidade lançada pressupõe estar lançado em um 

contexto, como dito antes, já estruturado significativamente, já interpretado, em uma situação 

em que há linguagem e discurso. 

Dito isso, partimos para a segunda estrutura da abertura de mundo do ser-aí, a 

compreensão. 

 

2.4.3 Compreensão  

 

A compreensão (Verstehen) constitui a abertura de mundo com igual originariedade que 

o encontrar-se, sendo reconhecida por Heidegger como um modus fundamental de ser-aí. 

Existindo o ser-aí é seu aí, de modo que, este aí refere-se àquilo em função de quê o ser-aí é. 

Nesse em função de quê o ser-no-mundo abre-se como tal e essa abertura é denominada 

compreensão (HEIDEGGER, 2012, p. 407). 

Na compreensão reside existencialmente o modo de ser do ente humano como poder-

ser. O ser aí é ser-possível, o ser-aí é, cada vez, aquilo que ele pode ser. O ser-possível essencial 

do ser-aí concerne aos modos caracterizados da ocupação, da preocupação-com os outros e, em 

tudo isso e sempre, o poder-ser em relação a si mesmo, o em função de si mesmo. A 

possibilidade como determinação existencial do ser-aí é a mais originária e última 

determinidade ontológica positiva do ser-aí. O ser-aí como poder-ser já entrou sempre em 

determinadas possibilidades, de modo que, pode deixar que algumas, passem, abrir mão de 

outras. O ser-aí é um ser-possível entregue à responsabilidade de si mesmo, é sempre uma 

possibilidade lançada (HEIDEGGER, 2012, p. 409). Como ser-lançado o ser-aí é no modo do 

projetar-se. O projeto é a constituição existencial do espaço de jogo de um poder-ser factual.  

Factual corresponde a um modo no qual o ser-aí é independente de uma projeção anterior, o 

ser-aí é lançado em uma condição sem que tenha escolha dela (RICHARDSON, 2012, p. 111). 

O ser-aí compreende a si a partir de possibilidades. Aquilo em relação a que o ente existente se 

projeta não é tematicamente apreendido (HEIDEGGER, 2012, p. 413).   

O que é projetar-se em possibilidades? Projetar-se em possibilidade envolve todos as 

atividades, ações, ocupações as quais se fixam a partir do em função de quê do ser-aí para que 

esse atinja seus papéis e modos de autocompreensão. Um exemplo de Blattner capta o que é a 

projeção em possibilidades: “Eu sou uma mãe e como mãe eu me projeto em possibilidades e 
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cursos de ações nas quais ser mãe é uma designação para mim”. (BLATTNER, 2007, p. 89). 

Ser mãe é uma das inúmeras possibilidades para o ser-aí, e a projeção se dá através do modo 

como um ser-aí irá agir e lidar com entes em suas vivências a fim de se tornar essa possibilidade. 

É necessário pontuar que as possibilidades e a projeção não possuem o caráter de um plano ou 

planejamento de vida, mas sim a forma o ser-aí compreende a si mesmo. A compreensão se 

projeta de maneira primaria a partir do em função de quê, caracterizando a habilidade 

fundamental do ser-aí ser alguém, de fazer coisas. É o know-how básico que permite que o ser-

aí lide com entes, a compreensão envolve habilidade, adequação, prática, é um saber lidar, saber 

fazer. Compreensão é projeção futura, a qual abre as possibilidades do ente existente. Heidegger 

mostra que a compreensão, nesse sentido, é mais primordial que a enunciação teórica sobre 

entes em geral (POLT, 1999, p. 65).  

A compreensão, como poder-ser, tem ela mesmo possibilidades que são previamente 

delineadas pelo âmbito de tudo o que nela possa ser essencialmente aberto. O ser-aí pode se 

compreender de pronto e na maior parte vezes a partir de seu mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 

415.) A compreensão, a partir de seu sentido ontológico, abre o caráter de poder-ser, assim 

como, as possibilidades do ser-aí. 

Após apresentar duas das estruturas originárias do ser do ser-aí as quais são responsáveis 

pela inteligibilidade que o ser-aí é capaz de ter das coisas, Heidegger apresenta duas 

possibilidades derivadas da compreensão: a interpretação e a enunciação. 

 

2.4.4 Interpretação e enunciação 

 

 A interpretação (Auslegung) é o desenvolvimento da compreensão. Nesse sentido a 

interpretação é a apropriação daquilo que é compreendido – como um modo de tornar explícito 

o que foi compreendido. Com base nisso, a interpretação sempre se funda, existencialmente, na 

compreensão. Um dos modos os quais a interpretação se dá é elaborando as possibilidades que 

são projetadas na compreensão. (HEIDEGGER, 2012, p. 421). 

A interpretação opera através de uma estrutura determinante, tudo aquilo que é 

interpretado e é expressamente compreendido possui a estrutura do algo como algo – ou algo 

enquanto algo. A estrutura do como constitui todo o interpretar. (HEIDEGGER, 2012, p. 423). 

Em meio ao contexto ocupacional é possível interpretar aquilo que é compreendido. Interpretar 

é compreender algo como algo, e se estrutura através desse como. A interpretação é uma 

explicitação daquilo que é compreendido na ocupação, através de uma série de atividades como, 

consertar, olhar, procurar, preparar, melhorar. Quando um usuário é questionado sobre para quê 
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está utilizando determinado utensílio, a reposta vem quase imediatamente: “É para isto!”. Essa 

resposta é dada, porque a estrutura do utensílio já foi compreendia e interpretada.  

O olhar circunspecto está ligado ao interpretar. O olhar circunspecto é um olhar que 

interpreta e essa interpretação não é necessariamente enunciativa, o ser-aí na própria lida 

cotidiana, reconhece e compreende mesas, cadeiras, martelos, portas e reconhece neles o seu 

para quê. Segundo Heidegger, todo simples ver antepredicativo do utilizável já é em si mesmo 

compreensão interpretante (HEIDEGGER, 2012, p. 423).  

Na cotidianidade na qual o ser-aí se insere em contextos ocupacionais e engajados com 

utensílios e que se lança em possibilidades e fins práticos, os entes que vêm de encontro são 

sempre já interpretados nesses contextos ocupacionais. Portanto, um dado utensílio, sempre 

aparece já em um contexto de uso e de adequada utilização. Utilizar um utensílio da maneira 

adequada é interpretar, nesse sentido, o modo de articulação daquilo que é compreendido e 

interpretado a partir da estrutura do algo como algo, segundo Heidegger, é prévia a toda 

enunciação temática a respeito dos entes que estão nessa relação. 

Além da estrutura do algo como algo a interpretação se funda a partir de três 

características: o ter-prévio (Vorhabe), o ver-prévio (Vorsicht) e o conceito-prévio (Vorgriff). 

(HEIDEGGER, 2012, p. 425). O ter-prévio refere-se à inteligibilidade prévia com a qual 

compreendemos antecipadamente aquilo que queremos interpretar. O ver-prévio refere-se a 

específica perspectiva e ponto de vista o qual guia a interpretação. E o conceito-prévio refere-

se ao vocabulário específico e particular que necessitamos ter para poder interpretar algo como 

algo. O interpretar nunca é uma apreensão sem pressupostos (HEIDEGGER, 2012, p. 427). 

Para Heidegger, fitar um ente de maneira pura, sem reconhecer as determinações e 

normas de utilização e nexos remissionais é um fitar, um olhar interpretante derivado da 

interpretação, o qual muitas vezes funda os fenômenos enunciativos (HEIDEGGER, 2012, p. 

425). 

Partindo para o fenômeno da enunciação, interpretado por Heidegger logo após a 

interpretação, o filósofo reconhece a enunciação como um modo derivado da interpretação. A 

enunciação se funda na compreensão e interpretação, de modo que que, aquilo articulado na 

interpretação é o sentido, e muitas vezes esse sentido é expresso em forma de enunciado. 

Em sua interpretação da enunciação, Heidegger apresenta três significações do termo 

que delimitam e caracterizam sua a estrutura: 1. Enunciação como mostração: “fazer ver o ente 

em si mesmo a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2012, p. 437); 2. Enunciação como 

predicação: de um sujeito se enuncia um predicado que o determina (HEIDEGGER, 2012, p. 

473); 3. Enunciação como comunicação: proferir e compartilhar com outro o que é mostrado 



 

46 
 

em sua determinidade. Esse modo tem relação direta com os outros dois. (HEIDEGGER, 2012, 

p. 439). A partir desses três significados de enunciação Heidegger sustenta que a enunciação é 

uma mostração determinante que comunica. (HEIDEGGER, 2012, p. 443). 

É necessário considerar que para Heidegger a execução originária da interpretação não 

consiste em proposições enunciativas e teóricas – isso seria um caso derivado da interpretação 

originária. (HEIDEGGER, 2012, p. 445). Como se dá essa derivação? Essa derivação se dá a 

partir de modificações nas determinações ter-prévio e ver-prévio da interpretação. A 

modificação ocorre quando um ente disponível no ter-prévio de torna objeto de enunciações, 

quando este ente que antes era apenas utilizado se torna um ente passível de tematização. As 

modificações no ver-prévio se dão na medida em que o olhar circunspecto cessa de ver um ente 

como utensílio e o olhar torna-se descobridor da subsistência do ente em questão, descobrindo 

suas propriedades. A enunciação ocorre como uma expressão dessas propriedades descobertas 

em uma modificação da interpretação. Muitas vezes as modificações se dão a partir da não-

disponibilidade de um utensílio que quebra ou falta, que perde seu caráter de disponível. 

A partir dessa possibilidade de modificação nas estruturas da interpretação, as quais 

tornam possível algo como enunciados proposicionais ou temáticos que colocam em evidência 

o caráter subsistente de utensílios, Heidegger distingue dois tipos de como. Segundo sua 

interpretação, o como originário da interpretação prática que ocorre no olhar circunspecto é o 

como hermenêutico-existencial. Já o como modificado é como apofântico da enunciação 

(HEIDEGGER, 2012, p. 447). 

O enunciado põe em evidência o fenômeno linguístico. A próxima seção trata da 

linguagem e daquilo que, segundo Heidegger, é a condição de possibilidade de todo o fenômeno 

linguístico, assim como, é estrutura fundamental e originária da abertura de mundo, o discurso.  

 

2.4.5 Discurso e linguagem  

 

Heidegger explicita que o fenômeno da linguagem e a estrutura existencial que a 

possibilita só são interpretadas no §34, pois o fenômeno da enunciação – compreendido em sua 

terceira significação como comunicação – traz consigo os fenômenos do falar e dizer. E ainda, 

isso deve indicar que o fenômeno da linguagem tem suas raízes na constituição existencial da 

abertura do ser-aí (HEIDEGGER, 2012, p. 453).  

Segundo o filósofo, aquilo que fundamenta a linguagem, de maneira ontológico-

existencial, é o discurso (Rede). Discurso é reconhecido por ele como uma estrutura existencial 

que possui a mesma originariedade que o encontrar-se e a compreensão, e ainda, articula e 



 

47 
 

estrutura a abertura de mundo. Nesse sentido, o discurso seria o articulador da inteligibilidade, 

assim como, fundamento para a interpretação e a enunciação. O sentido também seria articulado 

de maneira originária através da estrutura do discurso. (HEIDEGGER, 2012, p. 445). Dahlstrom 

aponta que o discurso na obra de Heidegger é um modo constitutivo de ser-aí e que é desvelador 

(disclosive) do ser-aí: existir de forma discursiva significa que, através da discursividade o 

sentido de ser abre-se ao ente que existe. A linguagem, por sua vez, é o discurso que foi 

expressado (voiced) (DAHLSTROM, 2013, p. 14). A linguagem, portanto, torna manifesto 

(HEIDEGGER, 2006, p. 327). 

A linguagem é apontada por Heidegger como uma possibilidade dessa estrutura 

fundamental do ser-no-mundo. Heidegger menciona que a compreensão e o encontrar-se, assim 

como os fenômenos que permeiam essas estruturas, exprimem-se como discurso e acedem às 

palavras (HEIDEGGER, 2012, p. 445). Heidegger ressalta que a interpretação de linguagem 

apresentada por ele tem como objetivo único mostrar o “lugar ontológico” desse fenômeno na 

constituição da existência do ser-aí. (HEIDEGGER, 2012, p. 469). 

O discurso possui outras possibilidades além da fala, da expressão em palavras, como o 

ouvir e o calar. Segundo Heidegger, é apenas nesses fenômenos que se evidencia 

completamente a função constitutiva do discurso para a existencialidade da existência. 

(HEIDEGGER, p. 455). A estrutura do encontrar-se também se manifesta através do discurso, 

como por exemplo, no tom e modulação da voz, no tempo do discurso, tudo isso são maneiras 

de falar. (HEIDEGGER, 2012, p. 459). 

Heidegger apresenta os momentos constitutivos da articulação discursiva: 1. o sobre-

quê do discurso (aquilo sobre o que se discorre); 2. o dito discursivamente; 3. a comunicação 

ou anúncio – a comunicação deve ser compreendida em sentido amplo. A comunicação17 

enunciativa pode ser entendida como informação sobre algo, sendo considerada um caso 

particular de comunicação em sentido existencial fundamental. Esses momentos constitutivos 

são caracteres existenciais os quais têm sua origem na constituição de ser do ser-aí. São eles 

que possibilitam algo como a linguagem (HEIDEGGER, 2012, p. 459).  

Em suma, o discurso é a articulação do mundo em padrões de sentido reconhecíveis e 

comunicáveis. O mundo aberto pelos afetos, compreendido e interpretado é organizado pelo 

discurso. Discurso torna o fenômeno linguístico possível, no sentido de que o fundamenta. 

(POLT, 1999, p.65). Portanto, o discurso não é falar, mas sim o modo fundamental no qual os 

padrões de sentido se tornam manifestos. 

                                                           
17 Uma importante função da comunicação é que ela constitui a articulação do ser-com, de modo que essa estrutura 

se torna expressamente compartilhada no discurso. 
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Após interpretar a estrutura da abertura de mundo, Heidegger questiona quais seriam os 

caracteres existenciais da abertura do ser-no-mundo quando este está no modo impessoal e 

cotidiano, apresentando como pista investigativa que a publicidade e suas determinações seriam 

a abertura específica do ser-aí impessoal. 

 

2.4.6 O decair do Dasein  

 

O discurso como estrutura existencial possui modos cotidianos e impróprios. Heidegger 

apresenta três: o falatório18 (Gerede), a curiosidade (Neugier) e a ambiguidade 

(Zweideutigkeit).  

No fenômeno do falatório o discurso não está de posse de uma primária relação de ser 

com o ente de que se discorre, desse modo, ocorre uma difusão e repetição do discorrido: as 

coisas são assim, porque o impessoal o diz. Nessa repetição e difusão ocorre uma perda e falta 

de solo a qual constitui o falatório. O falatório também se apresenta na escrita, como 

escrevinhação (Geschribe). O falatório é a possibilidade de tudo compreender sem uma prévia 

apropriação da coisa. (HEIDEGGER, 2012, p. 475). 

Já a curiosidade é um fenômeno que se dá a partir do que Heidegger chama de visão. O 

ser-no-mundo cotidiano possui uma tendência para o ver. O falatório rege também a 

curiosidade, dando direção para o que se faz, o que deve ser visto e lido e como deve ser visto 

e lido, de modo que aqui, o ser-aí cotidiano é direcionado pelo impessoal a esses modos 

cotidianos de compreensão e interpretação (HEIDEGGER, 2012, p. 485), 

Sobre a ambiguidade, Heidegger afirma que, no cotidiano ser-com não é possível decidir 

ou reconhecer de imediato entre o que foi e o que não foi aberto em uma compreensão autêntica, 

de modo que, sobre o que vem de encontro e que é acessível em mundo, qualquer um pode 

discorrer, compreender, dizer qualquer coisa sobre (HEIDEGGER, 2012, p. 489) 

Heidegger interpreta que o modo de ser fundamental do ser-aí cotidiano é o decair 

(Verfallen), e este tem como caracteres os fenômenos discursivos do falatório, curiosidade e 

ambiguidade. O decair se manifesta no absorver-se no mundo da ocupação no qual o ser-aí, 

usualmente, apresenta o caráter de estar perdido e imerso na publicidade do impessoal. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 493). O decair ainda apresenta alguns outros caracteres como a 

tentação, tranquilidade, estranhamento e ficar preso em si mesmo. Heidegger reconhece o 

decair como um conceito de movimento ontológico. (HEIDEGGER, 2012, p. 501). 

                                                           
18 Falatório não deve ser interpretado de maneira pejorativa, mas sim, apenas como uma determinação do ser-aí 

cotidiano. 
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O decair, portanto, é a tendência do ser-aí de ser absorvido pelos entes que encontra no 

mundo, é o movimento ou direção do ser-no-mundo cotidiano, sendo caracterizado como um 

modo superficial de se absorver em mundo – somos guiados pelo que as pessoas em geral 

ordinariamente dizem e acreditam. 

 

2.4.7 Abertura de mundo como problema 

 

Toda as considerações feitas nesse primeiro capítulo operam como uma reconstrução e 

análise das partes de Ser e Tempo pertinentes ao tema dessa dissertação: o problema da 

articulação19 da abertura de mundo. Em Ser e Tempo, Heidegger não deixa claro como ocorre a 

articulação das estruturas da abertura de mundo, apresentando duas possíveis interpretações em 

certa medida conflitantes. A primeira aparece ao longo da análise e interpretação da ocupação 

(§§15-18) e ao longo da tematização do ser-em (§§ 28-33), sugerindo que a articulação da 

abertura de mundo se dá de maneira progressiva, partindo de níveis básicos de comportamentos 

intencionais pré-predicativos, não-teóricos e atemáticos até culminar em níveis mais 

sofisticados com linguagem predicativa, teórica, científica. A segunda aparece na análise do 

discurso no § 34 e parece destoar do que havia sido interpretado até o momento, provocando 

uma tensão acerca da articulação da abertura, pois sugere que a linguagem é inerente a qualquer 

comportamento intencional, e que, de modo originário, articula a abertura de mundo, mesmo 

em níveis mais básicos. Taylor Carman distingue entre modelo pragmático e modelo linguístico 

as interpretações referentes à articulação da abertura de mundo. O modelo pragmático refere-

se à interpretação do caráter progressivo da articulação da abertura e o modelo linguístico 

refere-se ao caráter originário e discursivo da articulação da abertura. O próximo capítulo 

                                                           
19 Ao interpretar o discurso como articulador da inteligibilidade, Heidegger utiliza dois termos para referir-se à 

articulação: gliedern e artikulieren. Blattner faz a distinção desses dois termos, gliedern em alemão tem significa 

articulação em um sentido estrutural, por exemplo, algo que se estrutura de forma articulada é algo que possui 

membros e juntas. Já artikulieren tem o sentido de colocar algo em palavras, sentido de articulação discursiva 

(BLATTNER, 2006, p. 99). Dreyfus faz a mesma distinção entre articulação (articulation) e Articulação 

(Articulation). A articulação – com a minúsculo – refere ao fato de que os nexos de significatividade tem juntas, 

ou seja, é possível distinguir entre diferentes entes e ações que organizam e fazem parte de mundo. Já Articulação 

refere-se ao reconhecimento de sentido dessas juntas e do modo como se utiliza um utensílio, sendo relacionada 

com a noção de discurso (DREYFUS, 1990, p. 224). Wrathall também se ocupa da distinção entre dois modos de 

articulação que Heidegger apresenta, de forma sutil, em Ser e Tempo. Os verbos utilizados para articulação são os 

dois já mencionados gliedern e artikulieren, juntamente com suas formas nominais e adjetivas. Gliedern, segundo 

Wrathall tem o sentido do verbo “analisar” como atividade de separar algo em partes de maneira que a organização 

e conexão entre as partes se torne manifesta. Já artikulieren, como sugere o intérprete, possui uma ênfase no 

destacar e distinguir as partes analisadas (WHRATALL, 2010, p. 108) 
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apresenta e discute o modelo interpretativo pragmático a respeito da articulação da estrutura da 

abertura de mundo. 
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3 INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA DA ABERTURA DE MUNDO 

 

A noção de abertura de mundo pode ser compreendida como um termo de Heidegger 

para intencionalidade20 Ao invés de referir-se ao ente humano como sendo consciente ou 

intencionalmente voltado para mundo, o filósofo interpreta que o mundo está aberto ao ser-aí. 

O ente humano, portanto, caracterizado como aberto e como sendo sua própria abertura tem 

acesso ao seu próprio ser e ao ser dos entes que vêm de encontro. Abertura de mundo designa 

justamente o aparecimento de entes e o acesso ontológico que o ser-aí tem ao ser desses entes. 

Assim sendo, interpreto que a abertura de mundo é um modo de referir-se a comportamentos 

intencionais para com entes em geral – e uma forma de acessar e desvelar o ser desses entes. 

Em Ser e Tempo Heidegger apresenta alguns comportamentos intencionais nos quais o 

ser-aí se move. Comportamentos ocupacionais, comportamentos temáticos e teóricos, 

comportamentos para com outros entes existentes, como solicitude e preocupação, 

comportamentos linguísticos e discursivos, entre outros. Há uma certa tendência interpretativa, 

a qual encontra evidências textuais fortes em Ser e Tempo e outras obras do período, a respeito 

do modo como esses comportamentos intencionais se estruturam e se articulam. Tal 

interpretação reconhece haver uma prioridade nos comportamentos intencionais ocupacionais 

– os quais são caraterizados como pré-predicativos e pré-temáticos – em relação aos 

comportamentos proposicionais, teóricos e predicativos.  

Taylor Carman designa essa interpretação como modelo pragmático (Pragmatic Model) 

(CARMAN, 2003, p. 227). Robert Brandon reconhece a interpretação como a interpretação ou 

modelo Layer Cake, fazendo uma analogia com uma torta em camadas que se referem às 

diversas camadas e níveis intencionais – os quais partem de um nível básico e prático 

(BRANDON, 2002, p.80). Andrew Inkpin refere-se à interpretação como determinação 

progressiva e articulação pragmática (INKPIN, 2016, p 32). No geral, esse modelo 

interpretativo defende uma primazia do prático em relação ao teórico, sendo este interpretado 

como derivado dos comportamentos ocupacionais pré-predicativos.  

A interpretação pragmática, portanto, baseia-se na identificação de um caráter 

progressivo e estratificado presente na articulação da abertura de mundo. Nesse sentido, as 

várias formas de comportamento intencional são possíveis mesmo que não envolvam 

componentes linguísticos (INKPIN, 2016, p. 36). A interpretação pragmática também sustenta 

                                                           
20 De maneira mais aprofundada, abertura de mundo designa a condição da intencionalidade, no sentido em que 

estrutura os comportamentos intencionais. 
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que o elemento discursivo ocorre em etapas, sendo assim, a forma mais básica de 

inteligibilidade pode ocorrer sem que haja conteúdo proposicional e predicativo e que tais 

elementos se dão em níveis mais sofisticados do comportamento intencional. 

O problema analisado na dissertação é a questão da articulação da abertura de mundo e 

o modo como ela se estrutura. Neste capítulo é apresentada a interpretação pragmática, a qual 

avalia a abertura de mundo como sendo estruturada através de níveis de intencionalidade e 

determinação. O capítulo tem como objetivo apresentar o modo como Ser e Tempo pode ser 

lido e interpretado através desse modelo interpretativo. Na primeira seção é feita uma 

reconstrução e apresentação do modo como Ser e Tempo pode sugerir uma primazia dos 

comportamentos práticos ante os teóricos, a partir de modificações e derivações na estrutura do 

modo de ser da disponibilidade. A segunda seção é uma análise mais detalhada de alguns 

comentários e interpretações de estudiosos da obra heideggeriana a respeito da intepretação 

pragmática, apresentando defesas e críticas à interpretação. A última seção do capítulo analisa 

se Heidegger pode ser, de fato, considerado um pragmatista tendo em vista as contribuições e 

análises feitas ao longo do capítulo. 

 

3.1 O PRAGMÁTICO EM SER E TEMPO 

 

3.1.1 Intencionalidade prática e não-conceitual 

 

Intencionalidade na fenomenologia husserliana é a característica fundamental da 

consciência sempre estar voltada para um objeto ou para um significado. No seu intento de 

afastar-se da tradição e suas críticas ao modelo epistemológico da relação sujeito-objeto, 

Heidegger não utiliza o termo intencionalidade para referir-se ao modo como o ser-aí se 

relaciona com entes em geral. Porém, sua caracterização dos comportamentos para com entes, 

pode ser considerada como uma interpretação do que seriam comportamentos intencionais. 

Levando isso em conta, os diversos comportamentos do ser-aí diante dos mais diversos entes 

podem ser compreendidos como comportamentos intencionais – na medida em que estão 

formalmente determinados pela estrutura do algo enquanto algo (Als-Struktur). A interpretação 

pragmática defende que esses comportamentos ocorrem em diversos níveis de determinação e 

sofisticação, reconhecendo que os comportamentos não-conceituais e pré-temáticos teriam uma 

primazia diante de comportamentos intencionais mais sofisticados. 

Embora seja possível “traduzir” abertura de mundo como intencionalidade, Heidegger 

destina críticas aos conceitos de intencionalidade construídos por Husserl, assim como, a teorias 
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as quais reconhecem a estrutura sujeito-objeto como primordial. Por exemplo, Husserl 

reconhece não ser possível haver interpretação e ação sem que estas envolvam atividades 

mentais conscientes. Heidegger, por sua vez, interpreta que o ser-aí antes de perceber e 

reconhecer perspectivas de objetos, sintetizar e assinalar a esses objetos propriedades físicas, 

cotidianamente manipula e utiliza utensílios que já possuem um sentido em um mundo que é 

organizado em termos de propósitos. O filósofo não pretende negar que mentes e objetos 

figurem a compreensão do ser-aí de si mesmo e do mundo, mas ele insiste que a compreensão 

se dá apenas em referência ao mundo (DREYFUS, 1990, p. 46-47). 

O objetivo de Heidegger, se for considerado por um viés pragmático, é mostrar que nas 

atividades cotidianas o ente humano não é tematicamente “consciente”, reconhecendo que esse 

comportamento pressupõe e se origina de um modo não-temático de intencionalidade. Nesse 

contexto, os comportamentos cotidianos podem ser descritos sem ser necessário recorrer para 

uma intencionalidade deliberativa e autorreferencial, reconhecendo que a atividade cotidiana é 

capaz de abrir mundo e entes sem que seja necessário fazer uma separação daquilo que é mental 

e corporal (DREYFUS, 1990, p. 58-59). Heidegger não quer simplesmente privilegiar o 

comportamento prático, mas sim, descrever um modo mais fundamental de envolvimento entre 

pessoas e coisas que a tradicional relação entre um conteúdo mental subjetivo, interno e objetos 

fora da mente (DREYFUS, 1990, p. 62). Distanciando-se também da tradição cartesiana, 

Heidegger interpreta que o uso engajado de utensílios é em certo sentido anterior a uma 

contemplação objetificante de entes.  

A experiência fundamental que o ser-aí tem de mundo é a de familiaridade. Entes vêm 

de encontro de uma forma já determinada e em contextos remissionais de ocupação. Os entes 

que vêm de encontro no mundo ambiente não são “objetos” de conhecimento, mas sim, entes 

para uso, utensílios. O comportamento do ser-aí diante desses entes é prático. Essa 

intencionalidade pragmática pode ser descrita de uma maneira simples como a busca por 

finalidades e metas que no fim serão sempre visadas em função do próprio ser-aí. A 

compreensão de ser também não se dá de forma conceitualmente articulada ou explícita, 

compreender ser ocorre de forma habilidosa e não como um traço cognitivo21. Compreensão, 

para Heidegger não é algo que o ser-aí possui, mas é aquilo que ele faz. Em muitas passagens 

de Ser e Tempo Heidegger afirma que o modo mais básico de contato que o ser-aí possui com 

entes em geral é a partir de contextos práticos e não-conceituais, nos quais os entes aparecem 

                                                           
21 Dreyfus aponta para o fato de Heidegger interpretar que o acordo das práticas a respeito do modo como ente 

aparecem de forma determinada é uma maneira pré-teórica da compreensão de ser (DREYFUS, 1990, p. 19). 
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como utensílios, prontos para serem utilizados em atividades determinadas que visam o próprio 

ser do ente humano. Nesse sentido, o modo imediato do trato não é o conhecimento ainda só 

percipiente, mas o ocupar-se que maneja e que emprega, o qual tem o seu próprio 

“conhecimento” (HEIDEGGER, 2012, p. 207).  

Ao dizer que a “familiaridade com o mundo não exige necessariamente uma 

transparência teórica das relações do mundo que constituem o mundo como mundo” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 259) e que “o mundo, embora de modo não-temático, já é previamente 

descoberto com tudo que venha de encontro” (HEIDEGGER, 2012, p. 249), o filósofo sugere 

um viés pragmático em relação à sua interpretação do ser-no-mundo. A partir dessas 

considerações, fica clara uma tendência interpretativa de Heidegger, a qual sugere que o modo 

primordial de relação entre o ser-aí e os entes que se encontram em mundo é de familiaridade 

e essa relação, segundo ele, se dá de maneira não-temática e não-conceitual, mas sim a partir 

das ocupações engajadas com entes utensiliares. 

As subseções que se seguem tratam do modo como se apresenta em Ser e Tempo uma 

possibilidade de interpretação pragmática a respeito da estruturação dos comportamentos 

intencionais do ser-aí. São apresentadas as diversas maneiras nas quais ocorrem modificações 

e derivações na estrutura intencional do ser-aí, assim como, são analisadas as interpretações de 

Heidegger sobre a tematização, a teoria, o modo de ser da subsistência, linguagem e normas. O 

objetivo é mostrar como em Ser e Tempo é possível que seja feita uma leitura pragmática da 

estrutura da abertura de mundo. 

 

3.1.2 Modificação e derivação da intencionalidade prática 

 

Quando os entes utensiliares estão sendo utilizados de maneira adequada eles não estão 

salientes à experiência ou atenção do usuário. Há um caráter de transparência no utensílio, de 

modo que, quando está em uso o mesmo tem a tendência de “desaparecer”. O ser-aí não 

direciona sua atenção ao utensílio e nem às suas características. Esse uso, como já foi 

explicitado, não possui caráter temático, mas é uma espécie de know-how. Os comportamentos 

intencionais práticos com utensílios são quase como mecânicos, sendo que a atenção apenas se 

volta ao utensílio quando este não está funcionando de maneira adequada. A familiaridade que 

constitui o ser-no-mundo cotidiano se torna aparente quando um utensílio falha ou falta. É a 

partir dessa modificação que o caráter subsistente dos entes aparece ao ser-aí, abrindo a 

possibilidade de comportamentos mais sofisticados de determinação intencional.  
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A modificação na estrutura utensiliar e no comportamento do ser-aí diante de utensílios 

ocorre quando há um colapso na atividade de uso. Quando o ser-aí está em uma atividade 

ocupacional, os utensílios que utiliza servem a um certo propósito prático, quando um 

determinado utensílio quebra, falta ou estraga ele torna-se não-empregável (Unverwendbarkeit) 

(HEIDEGGER, 2012, p. 223). Um utensílio no modo faltante ainda não possui o modo de ser 

da subsistência, ele continua sendo um utensílio. É a partir de certas situações de colapso que é 

possível que o ser-aí volte ao utensílio uma atenção deliberativa e distanciada da ocupação. 

Nesse sentido, há uma mudança de comportamento intencional, no qual aspectos do utensílio 

“aparecem” ao usuário que antes apenas utilizava tal utensílio sem que esses aspectos 

estivessem salientes ou lhe chamassem atenção.  

A partir da não-empregabilidade é possível perceber uma mudança e aumento de uma 

relação de determinação entre o usuário e o utensílio, na qual propriedades e o reconhecimento 

dessas propriedades aparecem, partindo de um caráter utensiliar para se tornarem objetos 

determinados. É o ver circunspecto que descobre a não-empregabilidade de um utensílio. 

Segundo Heidegger, mesmo que apareça uma determinação subsistente no ente não-empregável 

ele não perde por completo sua disponibilidade, porém ele surpreende (HEIDEGGER, 2012, p. 

223). 

Heidegger distingue ao menos três modos em que um utensílio pode aparecer como não-

empregável. O primeiro é o surpreender (Auffallen) e ocorre quando o utensílio se apresenta de 

uma maneira indisponível, porém ainda não se abre seu caráter de subsistente e o ser-aí não tem 

acesso à suas propriedades, mas o utensílio torna-se saliente, ainda podendo ser empregado 

quando for encontrado ou consertado. Para o filósofo o dano que o utensílio apresenta ainda 

não é uma alteração de coisa ou mudança de propriedade em um subsistente, de maneira que, 

ainda se mantém o caráter disponível do ente em questão (HEIDEGGER, 2012, p. 223). 

Outro modo em que um ente utensiliar pode apresentar-se como não-empregável ou 

como faltante é o modo da importunação (Aufdringlichkeit). Tal modo ocorre quando um 

utensílio já não pode mais ser empregado, no sentido de que falha e não pode ser consertado. 

Segundo Heidegger, nessa situação se redescobre o disponível em um ser-somente-subsistente, 

sendo assim, quanto mais se precisa utilizar o ente utensiliar mais se descobre sua subsistência 

e o ente torna-se importuno, atrapalha a ocupação. Nesse sentido, o ser-aí volta-se para o ente 

que importuna desvendando esse ente como algo unicamente subsistente. (HEIDEGGER, 2012, 

p. 225). Como sugere Dreyfus, a ideia de Heidegger no que concerne a importunação, é que os 

conteúdos mentais surgem justamente dessas situações as quais requerem um tipo de atenção 

deliberada (DREYFUS, 1990, p. 70). 
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O terceiro modo é o da não-pertinência (Aufsässigkeit), no qual o ente utensiliar já 

aparece como totalmente não-empregável. Ele não falta, pois mostra-se justamente como um 

ente que não tem mais necessidade de ser empregado. Ele apresenta-se como “fora de lugar” –

no sentido em que, não está defeituoso, mas salta aos olhos por estar fora de lugar. Nesse 

contexto se apresenta novamente a subsistência do ente disponível (HEIDEGGER, 2012, p. 

225). 

Portanto, a não-empregabilidade de um utensílio pode aparecer de três maneiras como 

surpresa, importunação e não-pertinência. Esses modos de indisponibilidade põem a mostra o 

caráter de subsistência do ente disponível. Porém, Heidegger reconhece que o disponível ainda 

não é considerado nem visto com um olhar determinante e como um subsistente apenas, essa 

subsistência que se anuncia ainda se vincula com a disponibilidade do utensílio (HEIDEGGER, 

2012, p. 225). Dreyfus interpreta os três modos de não-empregabilidade no seguinte sentido: o 

surpreender estaria relacionado com o mal funcionamento de um ente utensiliar, a importunação 

seria um colapso temporário da disponibilidade, e a não-pertinência seria um colapso da 

adequação de uso dos entes utensiliares e marcaria a passagem de um modo deliberativo que 

ainda se ocupa de um ente para a reflexão teórica e objetificação do dado ente (DREYFUS, 

1990, p. 79). Nesse sentido, há uma derivação da intencionalidade proposicional e teórica em 

relação a uma classe mais básica de comportamentos intencionais – tais comportamentos não 

seriam estruturados por conteúdo conceitual, mas por um contexto de práticas operadas de 

maneira não-temática. Dessa forma,  

O ser-no-mundo como ocupação é tomado pelo mundo de que se ocupa. Para que o 

conhecer seja possível como determinação considerativa do subsistente, é preciso que 

haja uma prévia deficiência do ter que se ocupar do mundo. Ao se abster de todo 

produzir, manejar e comportamentos semelhantes, o ocupar-se fica agora no único 

modus que ainda resta do ser-em, isto é, no só-ainda-se-demorar-junto-a...Sobre o 

fundamento desse modo-de-ser em relação ao mundo, os entes do interior do mundo 

que vêm de encontro agora se fazem encontrar somente em seu puro aspecto (eidos) 

e, como modus desse modo de ser, um olhar para o que assim vem de encontro é 

expressamente possível. Esse olhar para é cada vez uma determinada tomada-de-

direção para...um visar o subsistente (HEIDEGGER, 2012, p. 191-193, grifos do 

autor). 

 

A derivação de comportamentos intencionais sofisticados a partir de comportamentos 

básicos e práticos se dá a partir de três etapas: 1. Ocupação engajada; 2. Interpretação e; 3. 

Enunciação. Seria uma modificação do disponível, passando pelo indisponível e culminando 

no subsistente, ou seja, o ser-aí se ocupa de ente utensiliares, quando um ente falta ou estraga 

ele aparece como indisponível, a partir dessa indisponibilidade abre-se ao ser-aí o caráter 
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subsistente do ente em questão sendo possível agora expressar através de enunciados os 

aspectos e propriedades desses entes, como por exemplo, dizer que um martelo é pesado e tem 

o cabo vermelho. A partir desse reconhecimento de propriedades dos entes tornam-se possíveis 

comportamentos teóricos, tematizantes e científicos. A derivação se dá quando não somos mais 

capazes de simplesmente lidar de maneira engajada com entes. A derivação permite que o ser-

aí seja capaz de explicitar o para-quê de um ente utensiliar, de modo que, na ocupação um 

utensílio é usado como algo e a partir da derivação ele é reconhecido como algo determinado 

de forma explícita.  

 

3.1.2.1 Interpretação 

 

A interpretação, embora apareça nesse momento como uma das etapas da modificação, 

não é uma instância deficiente da compreensão, mas sim um fenômeno derivado de uma 

compreensão prática e pré-temática. Como já foi explicitado no primeiro capítulo, a 

interpretação tem como principal característica o reconhecimento de um ente como um ente 

determinado. Esse reconhecimento pode se dar de dois modos, o hermenêutico e o apofântico. 

Ao longo da atividade prática que não vê propriedades a interpretação se dá de modo 

hermenêutico, no qual se interpreta, por exemplo, um martelo como um utensílio para martelar. 

Já na interpretação no modo apofântico ocorre o reconhecimento e expressão de propriedades 

e aspectos através de proposição e predicação. A proposição não seria a essência da 

compreensão, já que é necessário compreender as coisas antes de formular qualquer proposição 

e na interpretação pragmática, compreender algo é ser capaz de fazer algo ou de utilizar algo 

adequadamente. Embora muito da compreensão seja tácita e não-temática, o ser-aí nunca está 

inteiramente sem algum tipo de interpretação de si e do mundo. Conhecimento e atitudes 

proposicionais em geral pressupõem interpretação (CARMAN, 2003, p. 24). Nesse sentido, o 

reconhecimento de um caráter pragmático na estruturação de comportamentos intencionais se 

mantém. Na análise do fenômeno interpretativo o termo como expressa a estrutura de uma 

compreensão primária (DAHSTROM, p. 2001, p. 201). 

Ao longo da análise do ser-em em Ser e Tempo, na qual é interpretado o fenômeno da 

interpretação, são apresentadas algumas evidências textuais de como os comportamentos 

intencionais são estruturados a partir de níveis diversos de estruturação e determinação. 

Segundo Heidegger, 
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Entre a interpretação ainda inteiramente encoberta na compreensão ocupada e o caso 

extremamente oposto de uma enunciação teórica sobre subsistente, há uma 

multiplicidade de graus intermediários (HEIDEGGER, 2012, p. 447). 

E ainda,  

A articulação do compreendido no interpretante ficar-perto do ente pelo fio-condutor 

de “algo como algo” é prévia a toda enunciação temática a respeito do ente ele mesmo 

(HEIDEGGER, 2012, p. 423) 

 

Taylor Carman22 em um de seus comentários sobre a obra heideggeriana foca 

exatamente nessa questão a respeito da interpretação. Para o autor, a interpretação envolve 

normas práticas em dois níveis distintos, primeiro no sentido de inteligibilidade prática ou o 

como – no qual a inteligibilidade se manifesta –, o segundo sentido é um comportamento efetivo 

do ser-aí em explicitar a inteligibilidade interpretada (CARMAN, 2003, p. 215).  

Essas evidências textuais em relação ao fenômeno da interpretação corroboram a 

interpretação pragmática de uma estruturação intencional estratificada e estruturada a partir de 

modificações e derivações. 

 

3.1.2.2 Enunciação 

  

A enunciação é interpretada por Heidegger como um modo derivado da interpretação 

(HEIDEGGER, 2012, p. 421). No contexto de uma interpretação pragmática, a enunciação é 

mais um dos diversos níveis intencionais do comportamento do ente existente e que deriva de 

comportamentos práticos e ocupacionais.  

Os enunciados e a capacidade humana de enunciar são temas caros à investigação 

filosófica, pois o enunciado é a forma linguística capaz de capturar a estrutura proposicional e 

predicativa de maneira mais saliente. Heidegger interpreta a enunciação como um ato 

linguístico o qual possui três possíveis características e realizações: 1. Mostração (Aufzeigung); 

2. Predicação (Prädikation) e; 3. Comunicação (Mitteilung) (HEIDEGGER, 2012, p. 437-439). 

Considere o seguinte enunciado: o martelo é muito pesado. Nesse exemplo o enunciado possui 

essas três características, mostra um ente utensiliar martelo, assim como, seu predicado – ser 

muito pesado – e comunica o fato de o martelo ser pesado. (BLATTNER, 2006, p. 104). Nesse 

sentido, o enunciado torna aspectos do mundo manifestos. De acordo com a definição, o 

                                                           
22Heidegger’s Analytic: Interpretation, Discourse and Authenticity in Being and Time (2003) 
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enunciado difere de outros modos de fala, tais como, desejar, pedir, requisitar, comandar, entre 

outros, no sentido de que, um enunciado pode ser verdadeiro ou falso (DAHLSTROM, 2001, 

p. 181). 

É possível reconhecer a questão do enunciado em Heidegger como sua versão da 

derivação fenomenológica da lógica, no sentido em que, o enunciado deriva a lógica através de 

uma abstração progressiva de contextos de atividades práticas (DREYFUS, 1990, p. 208). 

Quando um enunciado é feito, há uma pressuposição de uma certa familiaridade com aquilo 

sobre o que se enuncia. Enunciados não são feitos a partir do “vácuo” eles são feitos sobre algo 

que o ser-aí de algum modo já possui acesso (DAHLSTROM, 2001, p. 185). 

Na preleção Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia Heidegger afirma que a 

estrutura predicativa do enunciado só pode ser determinada a partir do caráter mostrativo. Nesse 

sentido, predicar é, antes de tudo, explicitar aquilo que se encontra previamente dado ao ser-aí 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 304). Segundo ele, o enunciado não deve ser reconhecido como uma 

função cognitiva primária, mas sim secundária (HEIDEGGER, 2012a, p. 306). Desse modo, 

até em um contexto de comportamentos cognitivos o enunciado se caracteriza como secundário 

e derivado. 

No enunciado algumas estruturas da interpretação se mantêm, como a estrutura-prévia 

o aspecto hermenêutico e apofântico. Nesse contexto, Heidegger interpreta a enunciação 

apofântica como derivada da enunciação hermenêutica, nos mesmos moldes da interpretação. 

A modificação do enunciado interpretativo para um enunciado teórico, portanto, corresponde a 

modificação de uma deliberação prática para uma reflexão teórica, ou seja, do indisponível para 

o subsistente (DREYFUS, 1990, p. 209). Um enunciado modifica a estrutura do como da 

interpretação, no sentido em que permite que algo tomado de um modo determinado possa ser 

visto dessa maneira determinada – a determinação de entes torna-se manifesta. A enunciação é 

um modo que permite ao ser-aí ver algo que ele já tem acesso de um modo diferente. O que 

difere entre enunciados não-temáticos e temáticos é que o enunciado temático permite que algo 

seja visto não em correspondência ao seu contexto prático e ocupacional, mas como é em si 

mesmo e em suas determinações (DAHLSTROM, 2001, p. 205). 

Expressar-se através de um enunciado sobre um ente em específico, restringe a abertura 

a ele, da mesma maneira que a interpretação hermenêutica restringe a compreensão pré-

interpretativa. Nesse sentido, quando um utensílio necessita de reparo a compreensão que o ser-

aí possui desse ente é como estando indisponível, não empregável. Do mesmo modo, o ser-aí 

reconhece o que torna esse utensílio não-empregável e é capaz, mais adiante de focar sua 

atenção em aspectos do ente em questão que é compreendido, agora, como subsistente. Não é 



 

60 
 

possível captar todas as modificações possíveis em um utensílio através de um único 

comportamento intencional. Enunciados, de uma forma teórica ou pré-teórica, transformam a 

relação do ente humano com os entes os quais comparecem em mundo em contextos práticos, 

tirando-o desse contexto ocupacional e prático e situando-o apenas como um objeto sobre o 

qual alguma predicação específica pode ser feita (MULHALL, 2013, p. 90). 

Há ao menos três níveis de enunciação como mostra Dahlstrom: o não-temático, o 

circunspectivamente-temático e o teoricamente-temático. O autor esquematiza e exemplifica 

como se dá a enunciação em cada um desses níveis (DAHLSTROM, 2001, p. 204): 

 

a. Não-Temático: “A porta está aberta”; 

b. Circunspectivamente-temático: “Essa porta leva ao hall”; 

c. Teoricamente-temático: “A porta é feita de carvalho”. 

 

Nessa linha interpretativa, Okrent sugere que os enunciados possuem um duplo aspecto. 

Por um lado, expressam conteúdo – dizem algo sobre algum ente que possui determinação – 

portanto, possui algum tipo de conteúdo semântico, podendo ser verdadeiro ou falso. De outro, 

enunciados são utensílios que podem ser utilizados para uma determinada atividade, como 

comunicar as interpretações que eles expressam (OKRENT, 1988, p. 84). 

Considera-se que a utilização de enunciados apofânticos marca a mudança de um 

comportamento intencional prático para um comportamento intencional determinado e 

temático. Desse modo, o ser-aí é capaz de partir de um reconhecimento do modo de ser da 

disponibilidade para o reconhecimento da subsistência presente nos entes que vêm de encontro. 

Dessa maneira, torna-se necessário apresentar no que consiste o modo de ser da subsistência e 

como é o caráter subsistente dos entes com os quais o ser-aí interage. 

 

3.1.3 O modo de ser da subsistência (Vorhandenheit) 

 

O modo de ser da subsistência é caracterizado por Heidegger como o modo de ser de 

entes compreendidos de forma isolada e determinados em termos de substância. Os entes 

subsistentes podem ser considerados objetos, tanto de análise como de atenção, assim como, 

objeto das ciências. Aquilo que o ser-aí compreende quando compreende a subsistência é a 

existência desses entes separados da sua própria existência – existência aqui não como modo 

de ser específico do ser-aí, mas sim como um ente presente em mundo. 
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A subsistência não aparece instantaneamente quando o ser-aí se vê diante de um 

utensílio que falta ou não funciona, ela sempre esteve presente no utensílio, porém a atenção 

do ser-aí enquanto usuário engajado em uma tarefa prática não capturou o aspecto subsistente 

desse ente utensiliar (HEIDEGGER, 2012, p. 223). Segundo Brandom o modo de ser da 

subsistência é a maneira de Heidegger se referir ao que a tradição filosófica chamou de realidade 

ou objetividade (BRANDOM, 2002, p. 326). 

É o caráter subsistente presente no utensílio que torna sua disponibilidade possível 

(HEIDEGGER, 2012, p. 219). Logo após afirmar isso, Heidegger questiona se isso leva a se 

pensar que a disponibilidade estaria ontologicamente fundada na subsistência. Porém, como 

sugere Dreyfus, essa afirmação vai contra o objetivo de Heidegger de mostrar que o caráter 

disponível de entes é ontologicamente anterior (DREYFUS, 1990, p. 113). Em toda a análise 

do fenômeno do mundo Heidegger interpreta que qualquer ente que apareça de forma inteligível 

ao ser-aí aparece em um contexto de significatividade e em contextos remissionais, como sendo 

algo passível de ser utilizado em alguma atividade cotidiana. Os entes em geral não aparecem 

como entes subsistentes isolados, um exemplo disso são entes naturais os quais são objetos de 

diversas ciências, mas cotidianamente aparecem ao ser-aí em contextos práticos e ocupacionais 

auxiliando em suas tarefas. O comportamento teórico diante de entes subsistentes, o qual na 

interpretação pragmática possui o caráter de ser derivado, é compreendido como uma 

modificação da ocupação ou do trato cotidiano com entes disponíveis – através de uma mudança 

de atitude diante desses entes.  

O acesso a entes subsistentes não se dá apenas através de modificação e colapso nas 

práticas cotidianas. O ser-aí nem sempre está imerso e engajado em ocupações e existem 

algumas práticas, mesmo que cotidianas que necessitam de um olhar desinteressado e objetivo, 

como estudar, ler sobre determinado assunto, até a prática científica. Todos esses 

comportamentos, tomam certos entes como objetos sem que seja necessário haver um colapso 

no uso desses entes no momento da prática. 

Sacha Golob distingue ao menos três definições de subsistência na obra de Heidegger. 

Um dos modos os quais Heidegger utiliza o termo subsistência é para se referir a substâncias 

da maneira como esse conceito foi concebido ao longo da tradição filosófica. Heidegger 

também se refere a entes naturais como entes subsistentes, os quais são individualizados a partir 

de seus aspectos físico-temporais e outras propriedades. Um outro modo no qual Heidegger 

compreende a subsistência é a partir de um colapso na ocupação, nesse caso, um ente 

subsistente é aquele que sai de um contexto de uso e de nexos remissionais da totalidade 

utensiliar (GOLOB, 2014, p. 17). Diante dessas definições as quais não são nem ao menos 
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coextensivas e logicamente dependentes, Golob irá sugerir que a subsistência concerne a 

relação entre um dado modo intencional e uma ontologia. Já a questão do aspecto derivativo 

que é colocado na subsistência seria uma conexão entre dois modos distintos de 

intencionalidade (GOLOB, 2014, p. 18).  

Os comportamentos intencionais deliberativos, proposicionais e temáticos do ser-aí são 

marcados por essa passagem de um contexto utensiliar e ocupacional, para um contexto de 

descoberta de propriedades e aspectos de entes. Depois de apresentar o modo da subsistência e 

como Heidegger interpreta a relação do ser-aí com entes que possuem esse modo de ser, é 

possível nos debruçarmos sobre a questão da tematização. 

 

3.1.4 Conhecimento, tematização e teoria 

 

Como os utensílios chegam em uma intencionalidade temática? Como apresentado nos 

pontos anteriores, é possível ter um comportamento temático diante de entes, quando estes 

passam por uma modificação em sua estrutura, de modo que, não aparecem mais em contextos 

utensiliares, sendo possível reconhecer suas propriedades e aspectos. Comportamentos como 

conhecimento, tematização e teoria são considerados os níveis de determinação intencionais 

sofisticados na interpretação pragmática. De acordo com esse modelo interpretativo, conhecer, 

tematizar e teorizar pressupõem uma relação prática e não-conceitual com entes que vêm de 

encontro. 

 

3.1.4.1 - Conhecimento 

 

O conceito de compreensão em Heidegger quando referindo-se ao ser-aí cotidiano 

designa, além da projeção em possibilidades, a capacidade do ente humano de fazer algo, de 

ser capaz de utilizar utensílios de maneira adequada. Nesse sentido, compreender é saber fazer. 

O termo possui um sentido prático. A compreensão, portanto, não é um fenômeno cognitivo. 

Quando Heidegger diz que a interpretação se funda na compreensão e torna as possibilidades 

do ser-aí explícitas, essa explicitação é em sentido tácito. Segundo Blattner a cognição ou o 

conhecimento é uma maneira de determinar entes e pode caracterizar-se como um modo de 

interpretação. Diante disso, o conhecimento, por ser capaz de determinar, é passível de 

estruturar-se e ser expresso de maneira proposicional (BLATTNER, 2006, p. 93). 

Conhecimento de mundo para Heidegger relaciona-se com aspectos gerais da 

intencionalidade e não com características especificamente epistemológicas, como justificação 
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e verdade. O conhecimento é fundado e derivado da familiaridade de mundo (HEIDEGGER, 

2012, p. 187). Nesse sentido, a familiaridade básica e cotidiana é mais fundamental que o 

conhecimento e comportamentos teóricos. O filósofo interpreta o conhecimento como um modo 

de ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 191). Um dos primeiros modos nos quais o 

conhecimento toma forma é através da perturbação na ocupação, quando é necessário voltar a 

atenção de forma deliberativa aos entes. Nesse sentido, ocorre algo como uma consulta do modo 

como proceder nessa ocasião, que muitas vezes envolve outro ser-aí. Aqui, Haugeland sugere 

que o conhecimento encontra a linguagem, no sentido de que essa consulta aparece como 

questão, sugestão, observação. Essas formulações verbais articulam a situação. Embora essas 

formulações verbais estejam presentes, é possível que a articulação não seja expressada. 

Segundo Haugeland, essas verbalizações silenciosas, seriam uma forma primitiva de 

conhecimento articulado, como um modo fundado de ser-no-mundo (HAUGELAND, 2014, p. 

98).  

Reconhecendo que o ente humano é ser-no-mundo Heidegger indica que o mundo deve 

ser de alguma maneira onticamente experimentado (HEIDEGGER, 2012, p. 187). Esse 

comportamento é designado pelo filósofo como conhecimento de mundo, sendo um fenômeno 

fundado do ser-em. De acordo com ele, o fenômeno do conhecimento de mundo foi mal 

interpretado na história da filosofia sendo caracterizado a partir de formulações “extrínsecas”, 

formais e focadas na relação sujeito-objeto. Como sempre lembra Heidegger, essa relação não 

coincide com ser-aí e mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 187). 

A relação sujeito-objeto que caracteriza o conhecimento ao longo da tradição filosófica 

é problemática para Heidegger, pois sugere haver propriedades externas e internas ao ente 

cognoscente. Segundo ele, ao ser-no-mundo não cabe esse tipo de caracterização, pois isso 

acarretaria algumas questões problemáticas como a questão da transcendência, no sentido de 

como o sujeito cognoscente é capaz de ir além de uma esfera interna até outra totalmente diversa 

e externa. A grande questão para Heidegger é como um sujeito consegue sair dessa esfera 

interna. Sua solução é apresentar o fenômeno do ser-no-mundo como unitário, sendo que só é 

possível existir tendo em vista a relação primordial com mundo, desse modo, conhecer está 

previamente fundado em um já ser junto ao mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 191). 

O caráter fundado e derivado do conhecimento é apontado por Heidegger na seguinte 

passagem: “Para que o conhecer seja possível como determinação considerativa do subsistente, 

é preciso que haja uma prévia deficiência do ter de se ocupar do mundo” (HEIDEGGER, 2012, 

p. 191)”. A partir dessa deficiência que possibilita o conhecimento e outros comportamentos 
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intencionais determinados, Heidegger afirma haver um visar para o subsistente que possui o 

caráter de um “deter-se” que percebe propriedades. Nesse sentido, 

O perceber tem o modo de execução de um falar de e de falar de algo como algo. 

Sobre a base desse interpretar no sentido mais amplo, o perceber se torna determinar. 

O percebido e determinado pode ser expresso em proposições e, como tal enunciado, 

retido e conservado. Esse reter percipiente de um enunciado sobre...é, ele mesmo, um 

modo de ser-no-mundo e não deve ser interpretado como um “processo” pelo qual um 

sujeito obtém representações de algo que, apropriadas dessas maneira, permanecem 

guardadas no “dentro”, em relação às quais se pode ocasionalmente pôr a questão 

sobre como “concordam” com a realidade (HEIDEGGER, 2012, p. 193). 

Para Heidegger nesse movimento de dirigir-se para algo, perceber e apreender o ser-aí 

não sai de sua esfera interna, mas ele, como ser-no-mundo já está sempre fora, junto à mundo 

e a entes que vem de encontro. 

Assim como o conhecimento, outros comportamentos intencionais são reconhecidos 

como sendo derivados de comportamentos mais básicos em uma interpretação pragmática. 

Além do conhecimento, os comportamentos temáticos e teóricos são reconhecidos como níveis 

mais sofisticados de intencionalidade.  

 

3.1.4.2 Teoria e tematização  

 

No §32 de Ser e Tempo Heidegger afirma que a interpretação que possui conteúdo 

proposicional é derivada da interpretação prática possibilitada pelo olhar circunspecto 

(HEIDEGEGR, 2012, p. 435). Relembrando aqui a distinção entre o como hermenêutico e o 

como apofântico. O como apofântico é o como do enunciado, gramaticalmente determinado, 

predicativo, já o como hermenêutico é o como interpretativo de uma maneira não determinada 

gramaticalmente. De acordo com a interpretação de Blattner, a derivação nos comportamentos 

interpretativos demonstra que há um nível de domínio e inteligência nas práticas e vivências 

humanas que não é conceitualmente mediato, que não pode ser capturado a partir de enunciados 

(BLATTNER, 2006, p. 94). 

Heidegger tem um objetivo claro de fazer uma crítica ao modo como a tradição 

filosófica deu prioridade ao conhecimento desinteressado, reconhecendo haver um caráter de 

derivação da instância reflexiva e distanciada entre um sujeito observador e um objeto 

(DREYFUS, 1990, p. 45). Segundo Dreyfus o olhar desinteressado e puramente contemplativo, 

que caracterizou interpretações tradicionais, é uma modificação privativa do olhar circunspecto 

cotidiano e dos contextos remissionais utensiliares (DREYFUS, 1990, p. 47).  
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O comportamento enunciativo e predicativo foi considerado, ao longo da tradição 

filosófica, como primordial e designado como uma paradigmática forma linguística. Heidegger 

por sua vez questiona essa prioridade conceitual e posição privilegiada dos comportamentos 

predicativos, assim como, aqueles tematizantes. Para ele, a enunciação é apenas um dos modos 

de ser-no-mundo e seria derivado de um modo mais fundamental de abertura e comportamento 

intencional. A atitude teórica inicia-se quando há uma pausa no ver circunspecto e nos 

comportamentos puramente ocupacionais, a partir dessa pausa é possível olhar para os entes 

em sua pura presença. A teoria é uma estrutura – proposicional e justificacional – que tira os 

entes de sua característica mundana e os objetifica como meras substancias passíveis de serem 

encontradas em qualquer lugar. É possível dizer que um enunciado predicativo faz com que 

entes sejam vistos a partir de uma “luz” especial, modificada (CARMAN, 2003, p. 219). 

O comportamento teórico requer descontextualização das características presentes no 

contexto das práticas cotidianas, no sentido se mover de um encontro com o aspecto pesado do 

martelo para a propriedade de peso do martelo (DREYFUS, 1990, p. 80). Esse afastamento do 

encontro com entes em seus contextos utensiliares para reconhecê-los como meros objetos é o 

que possibilita um comportamento teórico e científico. Fazer teoria ou ciência requer que haja 

um comportamento tematizante. 

Embora haja esse afastamento na teoria, o comportamento teórico é um modo no qual 

algumas das atitudes características das ocupações se reduzem e se limitam, mas ainda é um 

modo de ocupação. Principalmente no contexto de pesquisa científica e teórica é possível 

reconhecer entes utensiliares, obras a serem finalizadas, projeções, comportamentos em função 

de quê e uma estrutura de significatividade, embora haja uma atenção objetificante voltada a 

certos entes. 

Os comportamentos teóricos e a prática científica também compartilham da estrutura-

prévia da interpretação. Cientistas, por exemplo, precisam compartilhar pressupostos teóricos 

e técnicos reconhecidos por seus pares, isso seria uma espécie de ter-prévio. Também é 

necessário haver um ver-prévio para poder ser organizada uma pesquisa – isso é interpretado 

por Heidegger como projeção cinetífica. Ainda, é necessário que cientistas coletem dados 

determinados para uma hipótese específica a qual estão tentanto confirmar ou refutar, isso seria 

uma espécie de conceito-prévio. A diferença entre a estrutura-prévia da interpretação e a da 

teoria científica é que a da interpretação compreende, em um sentido prático, e a da prática 

científica explica (DREYFUS, 1990, p. 202). 

A mudança de um comportamento pré-teórico e prático para um comportamento teórico 

não ocorre apenas com uma suspenção da atividade e de um olhar mais atento para 
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propriedades, mas ocorre a partir da tematização (RICHARDSON, 1990, p. 91). Mesmo que o 

ser-aí esteja em um comportamento teórico, sua estrutura intencional ou de abertura de mundo 

não se modifica. Ele ainda dá sentido ao seu mundo através de projeção em possibilidades, do 

encontrar-se e da dimensão discursiva de sua existência. 

Na Divisão II de Ser e Tempo Heidegger reafirma que nas análises a partir da 

cotidianidade buscou-se e questionou-se pela “gênese” do descobrir teórico a partir da ocupação 

do olhar circunspecto (HEIDEGGER, 2012, p. 969). 

A partir da modificação do ocupar-se no descobrir teórico, Heidegger busca obter um 

conceito existencial de ciência – o qual é um dos modos de ser-no-mundo, através de um 

comportamento científico. De acordo com o filósofo, a ciência, compreendida segundo um 

conceito existencial, é compreendida como um modo da existência, assim como ser-no-mundo, 

o qual descobre e abre entes e ser (HEIDEGGER, 2012, p. 969). 

Embora na análise do ser-aí a partir da cotidianidade se compreenda que o 

comportamento teórico surge de um colapso nas práticas ocupacionais, Heidegger faz uma 

ressalva em relação à essa possível caracterização do teórico. Segundo ele. 

É de imediato tentador caracterizar a mudança do ver circunspecto “prático” de 

manejar, empregar e similares em pesquisa “teórica” do seguinte modo: o puro olhar 

para o ente surge de que o ocupar-se se abstém de todo manejar. O decisivo na 

“gênese” do comportamento teórico residiria, assim, no desaparecimento da prática. 

Precisamente quando se põe de partida a ocupação “prática”, como modo de ser 

primário e predominante do ser-aí factual, a possibilidade ontológica da “teoria” 

decorrerá da ausência da prática, isto é, de uma privação. Somente a suspensão de um 

manejo específico no trato de ocupação não deixa para trás, como se fosse um resto, 

o ver circunspecto que o dirige. Ao contrário, o ocupar-se põe-se, então 

deliberadamente em um só ver-em-torno-de-si. Mas a atitude “teórica” da ciência 

ainda não foi alcançada de modo algum. [...] Abster-se de empregar um utensílio ainda 

não é nem um pouco “teoria”, tanto assim que o ver circunspecto, então suspenso e 

“considerativo”, continua totalmente apegado ao utensílio disponível na ocupação. O 

trato “prático” possui seus modos próprios de se deter. E, assim como a prática possui 

seu ver específico (“teoria”), assim também não há investigação teórica que não tenha 

sua prática própria (HEIDEGGER, 2012, p. 971) 

 

Heidegger sugere que a mudança de um comportamento ocupacional para um 

comportamento teórico está presente na enunciação e suas possíveis modificações e derivações. 

Ele diz que na ocupação há algumas maneiras de se referir aos utensílios. O exemplo clássico, 

do martelo volta, é possível dizer “o martelo é pesado” querendo referir-se ao fato de o martelo 

não ser leve na determinada atividade que se está fazendo, que é preciso fazer força para 

empunhá-lo, etc. Outro modo em que a proposição  “o martelo é pesado” pode aparecer é com 

uma significação que constata que o martelo tem um peso, possui a propriedade de ser pesado 
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(HEIDEGGER, 2012, p. 979). A modificação do discurso e da apreensão sobre o ente em 

questão reside no fato de o ente disponível é visto de uma maneira “nova” como subsistente. 

Ocorre uma modificação na compreensão de ser, no sentido de que há uma eliminação dos 

limites do mundo ambiente (HEIDEGGER, 202, p. 981). Heidegger afirma, porém, que para se 

tornarem objetos científicos os entes disponíveis não necessitam perder seu caráter de utensílio 

(HEIDEGGER, 2012, p. 981). 

O comportamento temático, surge justamente a partir dessas modificações de 

compreensão de ser. Como ele caracteriza, a tematização é o todo do projetar científico o qual 

articula a compreensão de ser e o delineamento de conceituação de entes. Tematizar, portanto, 

é fazer com que fiquem manifestos possíveis caminhos em que o ente do interior de mundo 

possa ter um “puro descobrimento: “a tematização objetiva” (HEIDEGGER, 2012, p. 985). 

Desse modo, o §69 de Ser e Tempo traz uma importante evidência textual para a 

interpretação pragmática. Quando Heidegger afirma que “[...] a tematização do subsistente do 

interior do mundo é um transmudar-se da ocupação do descobridor olhar circunspeto” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 987)23 ele está assegurando haver uma modificação de estrutura nos 

comportamentos intencionais do ser-aí diante dos entes intramundanos e da compreensão do 

ser desses entes. 

As considerações feitas até o momento apresentam o modo como Heidegger interpreta 

e analisa os comportamentos intencionais do ser-aí, o modo como eles se estruturam, se 

modificam, se intercambiam e se relacionam uns com os outros. A próxima seção apresenta e 

analisa dois temas importantes da analítica existencial, os sinais e a linguagem. Ambos podem 

servir de apoio documental para uma interpretação pragmático, devido à algumas 

peculiaridades da análise de Heidegger desses temas. Porém, eles também são alvo da tensão 

interpretativa que motiva a dissertação. Os sinais e a linguagem podem tanto serem 

reconhecidos por um viés prático e pragmático, como também, apresentarem aspectos 

discursivos desde sua base. Nesse momento, serão apresentados como evidência em favor da 

interpretação pragmática. 

 

3.1.5 Sinais e linguagem 

 

Tendo apresentado os principais aspectos pragmáticos presentes na analítica existencial 

e como Heidegger interpreta as derivações e modificações da estrutura intencional apresento 

                                                           
23 Aqui Heidegger introduz a questão da transcendência do ser-aí, porém esse tema não será trabalhado na presente 

pesquisa.  
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alguns elementos importantes do projeto de Ser e Tempo que corroboram ainda mais com uma 

interpretação pragmática. As subseções que se seguem tratam de temas relevantes para o 

problema e que são aspectos importantes do ser-aí como ente existente. Serão apresentados os 

sinais, a linguagem e a expressão e o modo como esses temas se inserem em um contexto de 

interpretação pragmática a partir do modo como são apresentadas e interpretadas por Heidegger 

em Ser e Tempo. 

 

3.1.5.1 Sinais 

 

Além do colapso no uso adequado dos entes disponíveis e na mudança da compreensão 

da significatividade utensiliar, há uma maneira do mundo ser revelado ao ente humano a qual 

permite uma ocupação engajada e absorvida em mundo, mas também uma atenção aos 

contextos remissionais. Isso se dá através do uso dos sinais. Os sinais tornam o fenômeno do 

mundo manifesto. Os sinais indicam, apontam contextos, relações em mundo. São um tipo de 

utensílio que em seu próprio uso revelam seu tipo de ser e o contexto no qual estão inseridos, 

tornando o reconhecimento das relações remissivas manifesto ao ser-aí. É possível ocupar-se 

de sinais sem que estes estejam tematicamente salientes ao ser-aí. 

Os sinais encontram-se no âmbito ocupacional, porém são um tipo único de utensílios. 

Pode-se dizer que sua função ôntica é a de mostrar, indicar, tornar manifesto – podendo se 

encaixar em um modo discursivo de comportamento do ser-aí. Porém, sua estrutura ontológica 

é de ente disponível. Como aponta Carman, os sinais são especiais e únicos, pois eles mostram 

não apenas aquilo que é disponível e subsistente, mas também como se dá a inteligibilidade do 

todo-utensiliar, assim como, os contornos ontológicos da mundaneidade. (CARMAN, 2003, p. 

233). Os sinais são entes paradigmáticos no que concerne um viés pragmático da abertura de 

mundo, pois eles têm sentido e significado sem que seja necessário haver linguagem e conteúdo 

proposicional e predicativo. Heidegger diz que a instituição de sinal que fundamenta tal 

emprego de sinais não se efetua numa intenção teórica, nem por via de uma especulação teórica 

(HEIDEGGER, 2012, p. 245). Desse modo, a interpretação dos sinais pode ser considerada 

uma evidência de apoio para a interpretação pragmática da estrutura da abertura de mundo, 

corroborando para comportamentos intencionais significativos sem que seja necessário recorrer 

a uma explicação tematizante do significado. 
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3.1.5.3 Linguagem e expressão 

 

Heidegger inicia sua apresentação de linguagem através de uma noção prática de 

linguagem. A linguagem é cotidianamente usada de maneira transparente em situações nas 

quais não há perturbação nas práticas ocupacionais, como por exemplo, “te vejo às 18 horas” 

ou “me passe a travessa”. Porém, em Ser e Tempo Heidegger não se debruça sobre esse tipo de 

uso da linguagem. Seu interesse está em um nível de linguagem enunciativa e temática, que 

apresenta propriedades e pressupõe algum tipo de perturbação (HEIDEGGER, 2012, p. 455). 

O discurso é interpretado como sendo articulador da inteligibilidade e como aquilo que 

expressa sentido (HEIDEGGER, p. 459). Porém, o sentido “linguístico”, expresso nos 

enunciados difere do sentido fundado na significatividade (MULHALL, 2013, p. 91). Nesse 

ínterim, o enunciado apenas modifica a estrutura da significatividade e não a exclui dos 

contextos de inteligibilidade. 

Quando o ser-aí expressa algo como “o martelo é pesado” esse enunciado revela o 

martelo como um ente subsistente isolado, pois a estrutura predicativa do enunciado o distancia 

do seu contexto mundano, revelando suas propriedades. Porém, para poder ser possível emitir 

um enunciado é necessário reconhecer o ente em questão como algo e então aplicar um termo 

que o categorize como um tipo específico de ente. Nesse sentido, aqui fica evidenciada uma 

situação de derivação dos enunciados a partir da interpretação hermenêutica. 

A distinção entre enunciação e discurso pode ser compreendida como uma distinção 

entre um ato linguístico relacionado com um contexto no qual esse ato toma forma e a 

articulação da inteligibilidade dos entes em geral, no sentido em que para podermos falar sobre 

algo em forma de enunciado, é necessário ter um background de sentido. Na interpretação de 

Heidegger, o que articula esse background é o discurso – o qual na interpretação pragmática é 

visto como condição para algo como a linguagem e não idêntico à linguagem. Não se pode 

afirmar que um martelo é pesado se os termos que constituem esse enunciado não tenham algum 

significado já existente e compreendido (MULHALL, 2013, p. 94). 

Como o ser-aí expressa sentido? A partir da interpretação de Heidegger a respeito da 

estrutura do discurso, o ser-aí é capaz de articular a inteligibilidade e o sentido e expressar essa 

articulação, seja por meio de práticas ocupacionais, seja através da linguagem predicativa. Mas 

como no que consiste esse expressar? 

A noção de expressão pode ser muito ampla, pode envolver gestos, sinais, palavras, 

símbolos, mas ela não necessita ser estritamente linguística. Os gestos e as expressões corporais 

são facilmente inteligíveis e interpretadas e muitas vezes expressam as sintonias afetivas nas 
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quais o ser-aí se encontra disposto. A expressão envolve não apenas uma estrutura discursiva, 

já que articula sentido, mas também envolve interpretação – reconhecer expressões como 

expressões determinadas. No contexto da expressão, é possível reconhecer que há um 

vocabulário compartilhado de gestos e expressões corporais os quais são inteligíveis e 

reconhecidos por uma determinada cultura ou comunidade. Esses fenômenos expressivos fazem 

parte de uma inteligibilidade pública, compartilhada e normativa. Tais fenômenos são um 

exemplo de comportamentos expressivos, inteligíveis os quais não possui um caráter conceitual 

e linguístico no sentido de construções baseadas em sujeito e predicado. 

Esses comportamentos não-linguísticos, mas que possuem sentido e inteligibilidade 

estão relacionados com a noção de interpretação, no sentido de que possuem a estrutura do 

como e em alguns aspectos a estrutura-prévia da interpretação.  

Reconhecendo essa relação próxima entre interpretação, expressão e inteligibilidade, 

Carman interpreta que o caráter social e público desses modos de ser-no-mundo estão fundados 

na estrutura do discurso. Porém, Carman segue um viés pragmático de interpretação no qual a 

linguagem e o discurso são distintos, sendo o discurso a capacidade expressiva do ser-aí. O 

discurso, segundo ele é essencialmente comunicativo, sendo a dimensão comunicativa da 

inteligibilidade cotidiana, possibilitando e subjazendo a estrutura do como, no qual as 

expressões interpretativas tornam manifesto a compreensão de algo como algo do ente humano. 

Desse modo, a concepção heideggeriana de discurso, interpretação e linguagem são um 

afastamento do paradigma do enunciado que domina a filosofia e as teorias do significado desde 

Aristóteles (CARMAN, 2003, p. 216). 

As considerações feitas até o momento apresentam e analisam o modo como Ser e 

Tempo pode ser lido por um viés pragmático e apresentam algumas evidências textuais que 

corroboram essa interpretação na obra heideggeriana. As próximas seções apresentam mais 

detalhadamente a interpretação pragmática a respeito dos comportamentos intencionais e da 

articulação da abertura de mundo do ser-aí. 

 

3.2 INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA: PROBLEMAS, QUESTÕES E 

POSSIBILIDADES 

 

3.2.1 O modelo pragmático como possibilidade interpretativa em Ser e Tempo 

 

Taylor Carman é um dos intérpretes de Heidegger que trata do conflito interpretativo 

referente à articulação da abertura de mundo. Segundo ele, tanto a interpretação pragmática 
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quanto a interpretação linguística encontram evidências textuais relevantes em Ser e Tempo e 

outras obras do período. Ele distingue as duas interpretações como modelo pragmático e modelo 

linguístico. A interpretação pragmática compreende o discurso como sendo fundamentalmente 

distinto da linguagem e reconhece haver uma prioridade dos comportamentos intencionais 

práticos e pré-temáticos ante os comportamentos temáticos e predicativos (CARMAN, 2003, 

p. 227). 

Muitas passagens de Ser e Tempo evidenciam uma possibilidade de leitura24 totalmente 

pragmática da estrutura do discurso. O conflito interpretativo aparece, ao menos, em três 

momentos: no §7 quando o discurso é apresentado como tendo uma conexão com a linguagem, 

no sentido de tornar manifesto o que está sendo dito (HEIDEGGER, 2012, p. 113), no §34 

quando Heidegger interpreta o discurso como originário e primordial na estrutura da abertura 

de mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 453) e por fim, no §38 quando Heidegger afirma que 

discurso é linguagem (HEIDEGGER, 2012, p. 471). Esses momentos são conflitantes, pois em 

grande parte da obra, Heidegger sustenta haver uma estratificação na determinação dos 

comportamentos intencionais, já citada anteriormente. Grande parte dos intérpretes de 

Heidegger vão contra uma interpretação linguística da estrutura da intencionalidade e do 

próprio discurso, reconhecendo que é evidente que toda a análise da mundaneidade aponta para 

um caráter pragmático e estratificado de determinação intencional.  

Uma evidência da primazia do comportamento intencional prático e de uso de entes  

disponíveis é o fato de que, embora possamos descrever os entes subsistentes de maneira 

individual e particular em relação às coisas disponíveis, não é possível construir ou reconstruir 

nossa compreensão prática da disponibilidade a partir de objetos descontextualizados e de suas 

propriedades e relações objetivas (CARMAN, 2003, p. 197).  

Levando em conta que Heidegger interpreta o ser-aí como um ente que compreende a si 

mesmo e o mundo a partir de realização de certos planos ou possibilidades de seu ser é 

considerada a compreensão prática como a maneira primordial na qual o ser-aí compreende a 

si mesmo e outros entes. O ser-aí compreende entes de forma prática através do uso desses 

entes. No exemplo clássico, o ser-aí só compreende algo como um martelo ao passo que 

compreende como martelar com esse ente determinado. A compreensão prática consiste na 

habilidade do ser-aí utilizar entes de maneira adequada com situação na qual se encontra e 

visando determinados fins que de uma maneira ou outra devem visar seu próprio ser e as 

                                                           
24 Alguns dos intérpretes favoráveis ao modelo pragmático são William Blattner, Hubert Dreyfus, John Haugeland, 

Magda King, Stephen Mulhall, Mark Okrent, Richard Polt, John Richardson entre outros. 
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possibilidades de seu ser. Segundo Okrent, não há possibilidade de ter acesso a entes que não o 

próprio ser-aí sem ser a partir de uma compreensão prática desses entes (OKRENT, 1988, p. 

40). Nesse sentido, compreender um ente em específico de maneira prática é também 

compreender todo o contexto remissional e utensiliar no qual esse ente se encontra, pois, a 

compreensão da significatividade se dá de maneira holística. Okrent defende uma interpretação 

pragmática da construção interpretativa de Heidegger a respeito da mundaneidade e de alguns 

de seus conceitos fundamentais, principalmente a compreensão. Segundo ele, ser-no-mundo é 

uma condição necessária para a compreensão prática ou para qualquer comportamento 

intencional, mesmo que completamente distinto da compreensão prática (OKRENT, 1988, p. 

42). Okrent defende que a compreensão prática além de primordial, ainda pressupõe que as 

ações do ser-aí tenham um propósito e finalidade – de maneira ontológica, a compreensão 

prática pressupõe a estrutura do em função de quê do ser-aí. Nesse sentido, ser um ente que é 

capaz de compreender coisas como utensílios é compreender como fazer coisas com esses 

utensílios, o ente em questão deve compreender coisas e atividades em seu para quê e em seu 

em função de quê (OKRENT, 1988, p. 132).  

Segundo Okrent a afirmação de que há uma prioridade lógica e ontológica da 

compreensão prática diante da compreensão cognitiva encontra evidências em diversas partes 

e áreas da analítica existencial, muitas das quais já foram apresentadas na presente dissertação. 

Algumas dessas evidências seguem abaixo: 

 

No âmbito da presente análise, o ente pré-temático é o que se mostra no ocupar-se que 

ocorre no mundo-ambiente. Esse ente não é então objeto de um conhecer-teórico-do-

“mundo”, ele é o empregado, o produzido etc (HEIDEGGER, 2012, p. 207). 

 

 

Aqui Heidegger indica novamente que os entes que vêm de encontro no mundo 

ambiente e de maneira imediata e mais próxima do ser-aí não pressupõem e não são objetos de 

teoria e tematização, mas sim pressupõem a compreensão prática ocupacional para com esses 

entes. Outras evidências textuais que corroboram a interpretação pragmática: 

 

Em geral, o disponível não é de imediato apreendido teoricamente, nem é tema visto-

ao-redor pelo olhar circunspecto (HEIDEGGER, 2012, p. 215). 

 

Assim como, 
 

O mundo, embora de modo não-temático, já e previamente descoberto com tudo o que 

venha-de-encontro (HEIDEGGER, 2012, p. 249) 

 

[...]ser-no-mundo significa o absorver-se atemático do olhar circunspecto nas 

remissões constitutivas da disponibilidade do todo instrumental. (HEIDEGGER, 

2012, p. 231) 
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Com a enunciação ficou visível um derivado extremo da interpretação. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 453) 

 

Essas passagens demonstram que a analítica existencial tem como resultado 

interpretativo uma tese do caráter derivado dos comportamentos intencionais temáticos e 

predicativos. 

Como se dá a prioridade de comportamentos práticos e ocupacionais diante de 

comportamentos tematizantes? Dreyfus aponta para o fato de que Heidegger nunca menciona 

haver essa prioridade em Ser e Tempo (DREYFUS, 1990, p. 85). Segundo Dreyfus, a evidência 

para uma prioridade ontológica da mundaneidade e significatividade encontra-se no fato de que 

para Heidegger nada é considerado inteligível sem que apareça primeiramente integrado e 

contextualizado em alguma prática ocupacional cotidiana (DREYFUS, 1990, p. 115). Um 

exemplo de Dreyfus é que nenhuma combinação de propriedades pode ser usada para fazer uma 

cadeira, mesmo que seja adicionado o predicado “para sentar”. Mas, assim que temos acesso a 

uma cadeira é possível descobrir do que é feita, se de madeira ou aço, e o modo como algo pode 

se transformar ou funcionar como uma cadeira (DREYFUS, 1990, p. 112-113). Para Dreyfus, 

o discurso não está disposto da mesma forma que os outros aspectos da abertura de mundo do 

ser-aí – compreensão e encontrar-se. Ao contrário, ele refere-se ao modo como todas as 

situações são articuladas pela ocupação, de maneira que são linguisticamente possíveis de 

serem expressadas, mas não necessariamente (DREYFUS, 1990, p. 217). 

William Blattner também pode ser considerado um adepto da interpretação pragmática, 

já que em diversos textos reconhece a primazia dos comportamentos práticos diante dos 

teóricos, segundo ele o prático é mais básico e primordial que a cognição (BLATTNER, 2006, 

p. 97). Ele ainda ressalta que a inteligibilidade a partir dos termos em que nos engajamos em 

mundo não é uma massa indiferenciada, ela é estruturada, porém sua estrutura é articulada de 

maneira pré-conceitual (BLATTNER, 2006, p. 99). A inteligibilidade pré-conceitual seria 

articulada de maneira expressiva pelo discurso, nesse sentido, Heidegger está dizendo que o 

ser-aí é capaz de expressar a estrutura pré-conceitual dos entes, sendo essa capacidade a 

abertura. (BLATTNER, 2006, p. 99). Outro intérprete de Heidegger que defende uma 

interpretação pragmática é Richard Polt, para ele o ser-aí está em mundo primeiramente através 

da lida engajada com entes, reconhecendo que esta não é cognitiva. Segundo ele, todo 

comportamento intencional cognitivo, assim como, observação, desejos e outras atitudes 

proposicionais dependem de uma intencionalidade mais básica e não-cognitiva (POLT, 1999, 

p. 47). John Richardson também aponta o aspecto progressivo da estrutura da intencionalidade 
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presente nas interpretações de Heidegger. Segundo ele, há níveis de intencionalidade ou 

sentido, nos quais os níveis mais baixos servem como “condição de possibilidade” dos mais 

altos, de modo que, os últimos dependem dos primeiros (RICHARDSON, 2012, p. 65). 

Por sua vez, Carman sugere que a estrutura pragmática da significatividade é a condição 

de possiblidade dos significados linguísticos e dos conteúdos mentais. Ambos ocorrem apenas 

a partir de um contexto e background de compreensão prática (CARMAN, p. 138). Como indica 

Heidegger,  

O disponível já é sempre entendido a partir da totalidade-da-conformidade. Esta não 

necessita ser explicitamente apreendida por uma interpretação temática. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 425) 

Ainda sobre os significados linguísticos derivados da significatividade,  

Das significações nascem as palavras [...]. (HEIDEGGER, 2012, p. 455) 

E também,  

Conforme a inteligibilidade mediana que já reside no expressar-se da linguagem 

expressa, o discurso comunicado pode ser entendido amplamente sem que o ouvinte 

tenha de se pôr em um ser originariamente entendedor daquilo sobre-quê o discurso 

discorre. (HEIDEGGER, 2012, p. 473) 

 

Tais intérpretes e comentadores da obra heideggeriana argumentam para uma possível 

leitura de Ser e Tempo como tendo um caráter pragmático e de estratificação intencional. A 

próxima seção apresenta uma possível crítica a interpretação feita por Robert Brandom. 

 

3.2.2 Robert Brandom e a crítica à interpretação “layer cake”  

 

Levando em conta o caráter disponível dos entes utensiliares pode-se considerar que 

eles fazem parte de uma intencionalidade pré-temática. Já os entes subsistentes ou objetivos, 

além do aspecto substancial de serem uma “coisa” determinada e objetiva, são o foco de uma 

grande parte da tradição filosófica, pois fazem parte de uma intencionalidade conceitual. Entre 

esses entes subsistentes estão os conceitos, as sentenças, as asserções, inferências e claro, o 

reconhecimento de propriedades através de tematização. A interpretação pragmática, ou “layer 

cake” como denomina Brandom, parte do caráter prático da cotidianidade reconhecendo tal 

comportamento prático como primordial, justamente porque esses comportamentos são os que 

o ser-aí tem a relação mais imediata com mundo e com os entes em geral. Assim como, a 
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significatividade prática que acompanha a lida com utensílios tem uma força normativa, desse 

modo, as normas são dadas a partir de contextos práticos e ocupacionais e não por uma força 

racional ou por julgamentos, antes de tudo. Essas normas, em Heidegger, são socialmente 

instituídas a partir desses contextos de significatividade. Basicamente o projeto pragmatista de 

Heidegger é explicar o saber-que (know-that) em termos do saber-como (know-how) 

(BRANDOM, 2002, p. 77). Mas isso significa que realmente há uma primazia do prático ante 

o teórico ou é apenas um método para explicitar a forma como nossos comportamentos 

intencionais de organizam? 

Brandom indica que Heidegger desenvolve um tipo de funcionalismo prático-social 

(social practical functionalism), dando a entender que o comportamento prático é o mais básico 

e irredutível e nesse sentido, é necessário de maneira rigorosa subtrair significados do 

disponível a fim de ter acesso ao modo de ser da subsistência (BRANDOM, 2002, p. 77). 

Diante disso uma questão se coloca: como a capacidade do ser-aí representar coisas 

resulta daquilo que fazemos – dos níveis intencionais pré-linguísticos, pré-proposicionais e pré-

conceituais? Para Brandom, a possível resposta para essa questão está no fato do ser-aí existir 

imerso em uma rede holística de práticas normativas, significativas e, principalmente sociais 

(HEIDEGGER, 2002, p. 78). A estratégia de Heidegger para explicar como a subsistência surge 

de uma camada mais primordial – disponibilidade – é descrever uma prática social, 

implicitamente normativa, que é uma prática linguística na qual algumas performances têm o 

significado “disponível” de afirmações e inferências. Nesse sentido, é como se o mundo dos 

utensílios fosse autônomo em relação à linguagem, como se esse fenômeno fosse dispensável 

para a possibilidade das relações práticas e ocupacionais significativas. Para Brandom, essa 

seria uma concepção “layer cake” que representa a relação entre dois tipos de intencionalidade: 

a intencionalidade conceitual, teórica e representacional é derivada e pressupõe uma 

intencionalidade mais básica e autônoma em um nível pré-conceitual e prático (BRANDOM, 

2002, p. 80).  

A prioridade da disponibilidade ante a subsistência é indicada pelo modelo “layer cake” 

segundo o qual, poderia haver ser-aí e entes disponíveis sem ser necessário haver subsistência 

– ou o reconhecimento desse modo de ser. Dessa maneira, a subsistência surge e deriva de 

certas atitudes e escolhas que o ser-aí adota em suas práticas cotidianas envolvendo o uso de 

certos utensílios sofisticados, como enunciados e asserções, principalmente quando são usados 

para expressar regras, reivindicações e normas (BRANDOM, 2002, p. 328). Esse modelo 

interpretativo parte da afirmação de Heidegger de que “a enunciação deriva da interpretação e 

da compreensão” (HEIDEGGER, 2012, p, 451). Essa primazia indica a autonomia do modo de 
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ser da disponibilidade e do olhar circunspecto como modo de guiar a intencionalidade humana 

desde um nível mais básico e primordial.  

Para Brandom, a adoção desse modelo interpretativo é um erro (BRANDOM, 2002, p. 

329). Como indica Brandom, ser-aí é o ente que tematiza (BRANDOM, 2002, p. 81). Nesse 

sentido, a capacidade de tratar entes como subsistentes e ter acesso a esse modo de ser é um 

existencial, ou seja, uma característica permanente do ser do ente humano. Desse modo, há um 

problema em levar adiante uma concepção interpretativa que reconheça haver uma primazia 

assimétrica entre dois modos intencionais. Ele é taxativo, sua crítica não vai em negar a questão 

normativa que possibilita a inteligibilidade do sentido e das práticas cotidianas do ser-aí, apenas 

que uma comunidade pré-linguística não deveria contar como ser-aí (BRANDOM, 2002, p. 81). 

Segundo Brandom o acesso ao modo de ser da subsistência se dá através de um tipo especial 

de utensílio, a linguagem e em especial, o enunciado. Tratar um ente como sendo subsistente é 

ser capaz de fazer enunciado sobre ele (BRANDOM, 2002, p. 78) 

A crítica de Brandom ao modelo “layer cake” é que ele não abrange o comprometimento 

de Heidegger com a afirmação de que ele faz nos §34 e §38 de Ser e Tempo, segundo a qual 

não há ser-aí sem linguagem, mais precisamente, que não há ser-aí sem que este trate entes 

como subsistentes – sem tematização. Brandom apresenta seu modelo interpretativo o qual é 

contrário a um modelo “layer cake” ou pragmático a respeito da articulação dos 

comportamentos intencionais humano. 

Brandom não está sugerindo não haver situações humanas em que sejam possíveis a 

compreensão e o seguimento de normas sem que haja uma instância linguística e enunciativa 

presente. Mas, segundo ele, comunidades em que seja possível haver um nível pré-linguístico 

de intencionalidade não podem ser consideradas como comunidades de ser-aí. A interpretação 

dele vai no sentido de reconhecer que há uma dependência recíproca dos dois modos de 

comportamento intencional, já que o ser-aí se estrutura de maneira holística. A interpretação de 

Brandom em favor de uma interpretação linguística constitutiva será abordada no próximo 

capítulo. 

A próxima seção analisa de forma mais atenta algumas evidências textuais presentes em 

Ser e Tempo as quais sustentam uma posição pragmática em relação aos comportamentos 

intencionais por parte de Heidegger. 
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3.2.3 Análise de bases documentais em favor de uma interpretação pragmática  

 

Além das evidências textuais favoráveis a uma interpretação pragmática apresentadas 

ao longo do capítulo, apresento mais apoios documentais cruciais para a defesa e construção da 

interpretação. As principais evidências textuais relacionadas a interpretação pragmática se 

encontram ao longo dos §§ 15-18 e §§28-33. 

Abaixo duas passagens demonstram que para que haja uma compreensão prática dos 

nexos de remissão e da significatividade é necessário que as mesmas permaneçam atemáticas 

ou que não se tornem objeto de atenção do usuário. Não surpreender e não chamar atenção para 

propriedades é um caráter básico e essencial dos entes disponíveis enquanto são utilizados nas 

lidas cotidianas do ser-aí, portanto,  

Para que o disponível possa vir de encontro na ocupação cotidiana no “mundo 

ambiente” em seu “ser-em-si”, é preciso que as remissões e as totalidades remissivas, 

nas quais o ver ao redor é absorvido, permaneçam atemáticas para ele, assim como o 

são e, com mais razão, para uma apreensão “temática”, fora do ver-ao-redor. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 229) 

E também,  

Que o mundo não se anuncie é a condição da possibilidade de que o disponível não 

saia da sua condição de não-surpreendente. É onde se constitui a estrutura fenomênica 

do ser-em-si desse ente. (HEIDEGGER, 2012, p. 229) 

 

 

Em relação a compreensão e a projeção em possibilidades, Heidegger diz que  

 

O caráter de projeto da entender significa, além disso, que as possibilidades, aquilo 

em relação-a-que se projeta, não é ele mesmo tematicamente apreendido. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 413) 

 

Nesse sentido é possível interpretar que o projetar-se em possibilidades do ser-aí e seu 

caráter de poder-ser, de alguma forma, se dão em contextos práticos e não deliberativos. 

Além de Ser e Tempo, algumas outras obras do período, como Os Problemas 

Fundamentais da Fenomenologia e Prolegômenos a uma História do Conceito de Tempo, 

também apresentam fortes evidências de uma leitura pragmática a respeito da estrutura da 

intencionalidade. 
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Em Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia, Heidegger interpreta que antes 

que o ser-aí perceba algo como propriedades ou objetos determinados, ele compreende e 

reconhece um ambiente e aquilo que há dentro dele através de um nexo “coisal”: 

 

Estando sentados agora no auditório, não apreendemos, em verdade, paredes – a não 

ser que no entediemos. Não obstante, as paredes já se encontram contrapostas a nós, 

antes de que a pensemos como objetos. Muitas outras coisas ainda se oferecem a nós 

antes de toda determinação pensante. Muitas outras coisas, mas como? Não como um 

aglomerado confuso de coisas, mas como um entorno, que contém em si um nexo 

fechado compreensível. O que isso significa? Aqui uma coisa com estas propriedades, 

lá uma outra com aquelas, um estar uma ao lado das outras, uma acima das outras e 

uma através das outras inerentes às coisas, e tal modo que prosseguimos por assim 

dizer de maneira tateante de uma para outra, a fim de, reunindo progressivamente as 

coisas particulares instaurar, por fim um nexo? Esta seria uma construção imaginada 

de maneira artificial. Ao contrário, o que é primariamente dado é – ainda que não 

expressamente e de maneira propriamente consciente – um nexo coisal 

(HEIDEGGER, 2012a, p. 239) 

 

Na passagem abaixo também é possível capturar a mesma tendência interpretativa a 

qual sugere uma compreensão atemática de espaços e entes que se encontram nesses espaços:  

 
Quando nós pensamos efetivamente a parede, já está dado desde o princípio, ainda 

que isso não seja apreendido tematicamente, o espaço de residência, o auditório, a 

casa (HEIDEGGER, 2012a, p. 241) 

 

Em Prolegômenos a História do Conceito de Tempo também é possível encontrar 

algumas evidências em favor de uma interpretação pragmática a respeito da articulação da 

abertura de mundo e comportamentos intencionais do ser-aí, como por exemplo,  

O discurso sobre algo ... não é aquilo que está no início do serviço do conhecimento 

da investigação, mas o que se manifesta através do discurso tem em princípio e em 

geral o sentido de capturar e interpretar o mundo ao redor da ocupação e não é, em 

princípio, feito à medida do conhecimento, da pesquisa, das proposições teóricas e 

dos contextos das proposições (HEIDEGGER, 2006, p. 328). 

 

Aqui Heidegger parece sugerir que o discurso é diferente do fenômeno linguístico sendo 

uma capacidade, antes de tudo, de interpretar e articular o mundo da ocupação e só depois disso 

é possível que algo como enunciado e tematização apareçam. Demonstrando, novamente, um 

caráter derivado desses comportamentos intencionais a partir de níveis mais básicos de 

determinação. 

A partir dessas evidências textuais, assim como, da reconstrução feita ao longo do 

capítulo, são indicadas fortes evidências em favor de uma interpretação pragmática a respeito 

da estrutura da abertura de mundo em Ser e Tempo. A seguir são feitas algumas considerações 

e problematizações que concluem a análise da interpretação pragmática. 
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3.2.4 Heidegger é um pragmatista? 

 

Segundo Dreyfus, Heidegger não quer tornar a atividade prática primária, mas sim, 

demonstrar que nem a atividade prática ou o conhecimento contemplativo e teórico podem ser 

compreendidos em uma relação de uma mente autossuficiente independente de mundo 

(DREYFUS, 1990, p. 49). Heidegger não está negando experiências conscientes, mas sim que 

o significado fundamental dos estados mentais e que aquilo que é dado na reflexão não são 

primordiais na vida cotidiana. Nas atividades cotidianas as experiências internas conscientes e 

estados mentais desempenham um papel secundário (DREYFUS, 1990, p.147). Richardson, 

por sua vez. não interpreta Heidegger como sendo um filósofo defensor do pragmatismo, já que 

em Ser e Tempo ele nem ao menos utiliza o termo - embora ele traga a questão dos pragmatas 

no sentido grego para elucidar os utensílios. Porém, ele pragmatiza a intencionalidade no 

sentido que o ser-aí significa e intenciona entes. Basicamente o sentido das coisas se dá através 

de uma ocupação prática e do cuidado e o conhecimento é colocado em segundo plano como 

sendo dependente dessa intencionalidade mais básica (RICHARDSON, 2012, p, 86). 

O pragmatismo de Heidegger encontra-se em sua análise dos comportamentos 

intencionais do ente humano quando este está imerso em mundo na cotidianidade mediana. 

Esses comportamentos intencionais analisados por Heidegger na cotidianidade mediana em sua 

grande parte são práticos e atemáticos, contrastando com outros comportamentos como teoria, 

tematização, conhecimento e linguagem predicativa. No início de Ser e Tempo, Heidegger se 

esforça para pôr em evidência o caráter fundado e derivado de alguns comportamentos 

intencionais, assim como o caráter clássico de reconhecer entes humanos como pensadores e 

seres racionais unicamente. Nesse sentido, Heidegger pretende lançar luz para o modo como 

esses comportamentos intencionais robustos dependem de uma postura pragmática, sendo eles 

uma versão modificada desta (RICHARDSON, 2012, p. 89). 

O presente capítulo apresentou e analisou como se constrói uma interpretação 

pragmática a respeito da articulação da abertura de mundo em Ser e Tempo, assim como 

analisou evidências textuais e contribuições de intérpretes e comentadores acerca da 

interpretação. É inegável que há uma gama de evidência em favor da interpretação pragmática 

nas obras do filósofo, porém a tensão interpretativa que surge no §34 dá margem para dúvidas 

e possíveis crítica às interpretações de Heidegger. O próximo capítulo irá abordar no que 

concerne essa possível mudança interpretativa de Heidegger e como ela abre espaço para um 

reconhecimento da linguagem como aspecto constitutivo do ser do ente humano. 
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4 INTERPRETAÇÃO LINGUÍSTÍCA DA ABERTURA DE MUNDO 

 

O presente capítulo trata da interpretação linguística da abertura de mundo. Esse 

modelo interpretativo reconhece que discurso e linguagem são idênticos ou muito semelhantes. 

Nesse sentido, se discurso é interpretado por Heidegger como sendo originário, a linguagem 

também possui esse mesmo aspecto de originariedade. Diante disso, a interpretação linguística 

sugere que a linguagem já estaria pressuposta em qualquer comportamento intencional, mesmo 

nos mais básicos e práticos - abrangendo entes humanos que já estão presentes em um âmbito 

simbólico25. A interpretação linguística parte de uma visão constitutivista a respeito da 

linguagem no ser do ente humano. Destoando da interpretação pragmática apresentada no 

capítulo anterior, aqui a linguagem possui um lugar na abertura de mundo, sendo aspecto 

essencial dos comportamentos intencionais do ser-aí. 

O capítulo apresenta como a linguagem e o discurso aparecem ao longo de Ser e Tempo 

e o que motiva o reconhecimento da linguagem como aspecto constitutivo da existência 

humana. Na segunda seção são apresentadas algumas das contribuições de intérpretes do 

modelo linguístico e constitutivo, assim como, uma análise de bases documentais buscando 

evidências textuais em favor da interpretação. Por fim, é feita uma análise e problematização 

da posição heideggeriana a respeito do lugar da linguagem em Ser e Tempo e se, de fato, 

Heidegger sustenta um constitutivismo linguístico. 

 

4.1 O LUGAR DA LINGUAGEM EM SER E TEMPO 

 

Embora a linguagem seja tema central dos escritos de Heidegger após a Kehre - a partir 

dos anos 1932 -, em Ser e Tempo, a questão da linguagem é tratada de forma periférica. A 

linguagem em Ser e Tempo está localizada na analítica “preparatória” do ser-aí. Na divisão I, 

que nos interessa na presente pesquisa, a primeira vez que o tema aparece é a na apresentação 

do conceito de logos no §7, quando Heidegger diz que,  

Logos como discurso significa, ao contrário, algo assim como mostrar, tornar 

manifesto aquilo de que se “discorre no discurso” (HEIDEGGER, 2012, p. 113). 

Também que,   

                                                           
25 Aqui pode surgir um problema em relação a seres humanos infantis e dos critérios para considerar um ser 

humano como ser-aí. 
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Na execução concreta, o discorrer (o fazer-ver) tem o caráter do falar, da proferição 

vocal em palavras. O logos é voz, mais precisamente voz acompanhada de 

representação – proferição vocal em que cada vez algo é visto (HEIDEGGER, 2012, 

p. 115). 

Afirma ainda que,  

E somente porque a função do logos como fazer ver proposicional consiste em fazer-

ver algo mostrando é que o logos pode ter a forma estrutural da síntese (HEIDEGGER, 

2012, p. 115). 

 

Logo mais, a linguagem aparece brevemente na análise da significatividade no §18, 

quando Heidegger afirma que,  

Mas a significatividade ela mesma, com que o ser-aí já está cada vez familiarizado, 

traz consigo a condição ontológica da possibilidade de que o ser-aí que compreende 

possa abrir, como interpretante, algo assim como “significações”, as quais por sua vez 

fundam novamente o ser possível da palavra e da língua (HEIDEGGER, 2012, p. 

261)26 

É na análise do ser-em e da abertura de mundo que o tema da linguagem aparece de 

maneira mais aprofundada e como foco da interpretação do filósofo alemão. No §32 de Ser e 

Tempo é analisada a questão do enunciado apofântico como derivado da interpretação 

hermenêutica. A enunciação é caracterizada como mostração determinante que comunica, essa 

mostração é determinada por estrutura predicativa e comunicativa, e ambas já pressupõem uma 

estrutura linguística. 

No §34 de Ser e Tempo a linguagem é posta em relevo juntamente com a estrutura do 

discurso, Heidegger caracteriza a linguagem da seguinte maneira: 

A linguagem é o ser-expresso do discurso. Essa totalidade-de-palavra, como aquilo 

em que o discurso tem um próprio ser “de-mundo”, como ente do interior de do 

mundo, pode assim ser encontrada como disponível. A linguagem pode ser 

despedaçada em coisas-palavras subsistentes. O discurso é existencialmente 

linguagem, por que o ente cuja abertura ele articula conforme a significação tem o 

modo de ser do ser-no-mundo lançada, remetido ao “mundo” (HEIDEGGER, 2012, 

p. 455, grifo nosso). 

Aqui a linguagem aparece relacionada com a estrutura do discurso de maneira 

existencial, assim como Heidegger reconhece um provável lugar da linguagem na abertura do 

ser-aí. 

                                                           
26 Aqui Heidegger faz uma nota dizendo que “a língua não é um pavimento sobreposto a outro, senão que é o 

desdobrar-se originário da verdade como ‘aí’” (HEIDEGGER, 2012, p. 261). 
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Também aparece na análise do decair no §38, principalmente na interpretação do 

falatório, por exemplo, quando Heidegger diz que,  

No mais das vezes, o discurso se expressa e já se expressou sempre em palavras. O 

discurso é linguagem. Mas, no que foi expresso, já residem então cada vez a 

compreensão e a interpretação (HEIDEGGER, 2012, p. 471, grifo nosso). 

 

Mesmo sendo tratada de maneira breve, a linguagem aparece como um tema importante 

na estrutura do ente humano. 

Como explicita Heidegger, a inteligibilidade do ser-no-mundo se expressa através do 

discurso – o que é expressado pelo discurso é o sentido. A estrutura existencial do discurso é 

interpretada pelo filósofo como articuladora da significatividade e inteligibilidade, tanto no 

sentido de reconhecer e distinguir a estrutura dessa inteligibilidade quanto no sentido de 

expressá-la em palavras. Desse modo, discurso não é somente falar, dizer, é também um modo 

fundamental de tornar manifestos os padrões de sentido (POLT, 1999, p. 74). O discurso é um 

existencial, portanto, é um modo constitutivo de ser-aí e que é desvelador do ser desse ente. 

Existir de maneira discursiva significa que, através da discursividade, o sentido de ser abre-se 

para aquele que existe. 

Pouco se discute sobre a questão do discurso no período de Ser e Tempo, de maneira 

que muitos intérpretes reduzem o fenômeno à linguagem ou atividades puramente linguísticas 

(INKPIN, 2016, p. 25). Considerando as divergências interpretativas de alguns intérpretes e 

comentadores como Brandom, Dreyfus, Lafont e Blattner, assim como, as do próprio Heidegger 

a respeito do discurso e linguagem é necessário pôr em relevo como ambos os temas são 

apresentados pelo filósofo. 

Quando Heidegger utiliza o termo discurso (Rede), ele está utilizando tal termo em um 

sentido técnico para designar uma estrutura ontológica originária que pertence ao ente existente. 

Como já mencionado, não é de imediato que uma relação entre discurso e linguagem pode ser 

feita. Isso se dá porque quando Heidegger caracteriza o que seria discurso ele tende a mostrar 

a linguagem como um fenômeno secundário e muitas vezes fundamentada e derivada da 

estrutura do discurso – o que se insere em uma interpretação pragmática. 

Charles Guignon sugere que uma pista para compreender o que Heidegger compreende 

com a estrutura do discurso é reconhecer o discurso (Rede) como uma tradução literal do termo 

grego logos (HEIDEGGER, 2012, p. 113), no sentido de que seria aquilo que torna algo 

manifesto ou deixa que algo seja visto em si mesmo (GUIGNON, 1983, p. 112). A questão do 

logos em Ser e Tempo parece se referir a um nível profundo de articulação de um horizonte de 
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sentido, o qual torna possível tanto os modos de projeção em possibilidades na compreensão, 

assim como, os modos comuns de apropriação e descoberta de entes na interpretação 

(GUIGNON, 1983, p. 113). 

Muitos intérpretes consideram que o discurso para Heidegger é simplesmente 

linguagem em um contexto mais amplo, incluindo os fenômenos semânticos e práticos 

associados com a fala, escrita e outros atos linguísticos e reconhecem que esse fenômeno 

linguístico subjaz à estrutura pragmática, assim como a todas as atividades significativas do 

ente humano. Porém, Carman argumenta que o discurso não é essencialmente linguístico, mas 

que também não é apenas um aspecto das práticas engajadas e projetivas da atividade 

significativa humana. Discurso, segundo ele, é um espectro amplo de comportamentos 

expressivos e comunicativos irredutíveis que constituem uma dimensão de sentido. São esses 

comportamentos expressivo-comunicativos que tornam a linguagem e o fenômeno semântico 

possíveis. Desse modo, discurso e linguagem não são idênticos, pois o discurso seria a condição 

sine qua non da linguagem, sendo reconhecido como a condição de toda a expressão articulada 

do ente existente. Essa concepção de discurso revela um nível de sentido entre a 

instrumentalidade da prática e a semântica de conteúdos proposicionais expressos pelos 

enunciados (CARMAN, 2003, p. 5). Discurso é a dimensão expressivo-comunicativa da 

prática, sendo a linguagem apenas uma de suas manifestações concretas. O discurso constitui 

um espaço público de possibilidades e comportamentos expressivos, estando intimamente 

ligado ao aspecto público do ser-no-mundo.  

Heidegger distingue três momentos estruturais do discurso: 1. sobre o quê do discurso; 

2. o que é dito/discorrido no discurso e; 3. comunicação27 (HEIDEGGER, 2012, p. 457). O 

sobre o quê do discurso não tem necessariamente o caráter determinante de um enunciado, 

porém é pré-formado na estrutura da constituição do ser-aí. O discurso é sempre sobre alguma 

coisa. Aquilo que é dito ou discorrido no discurso sempre comunica, em um sentido de desejar, 

perguntar, pronunciar algo sobre algo. O caráter comunicativo do discurso está intimamente 

ligado com a estrutura do ser-com, sendo o que possibilita o compartilhamento de articulação 

de sentido com outros, assim. O discurso comunicado sempre tem o caráter se um se-expressar 

(HEIDEGGER, 2012, p. 457). 

Os caracteres do que é dito no discurso e a comunicação trazem uma possível evidência 

para a interpretação linguística, pois tais características envolvem um componente linguístico e 

semântico. Heidegger nesse momento não parece sugerir que a linguagem é derivada, já que a 

                                                           
27 A comunicação será tratada no próximo capítulo 
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apresenta como fazendo parte da estrutura do discurso – é nesse contexto que surge a tensão 

interpretativa que motiva a presente dissertação. 

A linguagem, por sua vez, pode ser considerada como o discurso que foi expressado, 

posto em palavras. Em Ser e Tempo a linguagem não é interpretada como um modo do ser-aí. 

Ela aparece muitas vezes como algo encontrado no mundo como disponível. Também, a 

linguagem aparece como podendo ser encontrada como subsistente, sendo analisada como 

qualquer outro artefato cultural, como por exemplo nas ciências da linguagem, filosofia da 

linguagem, filologia, linguística. (DAHLSTROM, 2013, p. 14). Em Ser e Tempo é possível 

distinguir entre três níveis ontológicos da linguagem: 1. Linguagem como disponível; 2. 

Linguagem como subsistente e; 3. Linguagem como existencial. A diferença entre linguagem 

como disponível e subsistente pode ser exemplificada na diferença entre ler ou recitar um 

poema e analisar o poema em termos de uso da linguagem, poética e métrica. Já a linguagem 

como existencial, é linguagem como estrutura, ou seja, linguagem reconhecida como discurso 

(DAHLSTROM, 2013, p. 15). 

Porém, ao final do §34 de Ser e Tempo Heidegger diz que o tratamento que ele faz da 

linguagem é unicamente para mostrar o “lugar’ ontológico do fenômeno na constituição de ser 

do ser-aí, sem ser possível apresentar seu modo de ser (HEIDEGGER, 2012, p. 469). Segundo 

o filósofo, para se obter uma definição suficiente de linguagem é necessário a prévia elaboração 

do todo ontológico-existencial da estrutura do discurso (HEIDEGGER, 2012, p. 459). 

A partir disso a interpretação linguística compreende o discurso como algo muito 

próximo, senão idêntico à linguagem. As principais evidências textuais que sustentam tal 

interpretação encontram-se no §34 de Ser e Tempo e conflitam com toda a construção feita por 

Heidegger ao longo dos capítulos anteriores a respeito da articulação dos comportamentos 

intencionais. 

O modelo linguístico não necessita que discurso e linguagem sejam idênticos, mas 

apenas que possuam uma relação próxima. Em muitas passagens de Ser e Tempo Heidegger 

sugere que o discurso é como um conjunto de condições pré-linguísticas as quais antecipam as 

estruturas semânticas e pragmáticas da linguagem e sugere que o discurso e a interpretação são 

mais básicos que comportamentos enunciativos e proposicionais. O desafio posto à uma 

interpretação linguística é demonstrar como o discurso é a base existencial das práticas 

linguísticas sem reduzi-lo a um pressuposto proto-linguístico ou pré-linguístico. A próxima 

seção traz algumas dessas interpretações que contribuem para uma leitura constitutiva da 

questão da linguagem em Ser e Tempo. 
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4.2 INTERPRETAÇÃO LINGUÍSTICA 

  

4.2.1 Charles Guignon e abordagem constitutiva 

 

Em seu livro Heidegger and the Problem of Knowledge, de 1983, Guignon apresenta 

uma problematização do modo como Heidegger analisa a linguagem em Ser e Tempo. Segundo 

ele, há duas visões completamente opostas e que geram um problema interpretativo, pois parece 

não haver um consenso nessa obra específica. Para Guignon fica claro em Ser e Tempo que 

Heidegger reconhece a importância da linguagem como um meio de compartilhamento de 

inteligibilidade (GUIGNON, 2983, p. 116). O que não fica claro é o modo como ele concebe a 

natureza da linguagem. Guignon irá reconhecer essas duas concepções conflitantes como: visão 

instrumentalista da linguagem e visão constitutiva da linguagem. Fazendo um paralelo com o 

problema tratado na presente dissertação, a visão instrumentalista relaciona-se com a 

interpretação pragmática e a visão constitutiva com a interpretação linguística – sendo essa 

última a sustentada pelo autor. 

A visão instrumentalista considera a linguagem como um tipo de utensílio o qual, entre 

muitos outros, contribui para tornar o mundo inteligível. Desse modo, a linguagem é vista como 

utensílio para comunicação. Nesse modelo interpretativo, a capacidade do ser-aí utilizar 

linguagem pressupõe um contexto intencional de significatividade não-semântica. Como sugere 

Guignon, é apenas porque o ser-aí primeiramente compreendeu a natureza da realidade que 

pode compreender o significado das palavras (GUIGNON, 1983, p. 117). Portanto, mesmo que 

a linguagem possua um papel importante em tornar o mundo inteligível ao ser-aí, ela só é 

possível a partir de um horizonte de compreensão o qual é não-linguístico. 

Já a visão constitutiva, que é a que nos interessa no presente capítulo, não reconhece a 

linguagem como utensílio. Nesse modelo interpretativo, o fenômeno linguístico gera e torna 

possível o pleno desenvolvimento do sentido de mundo (GUIGNON, 1983, p. 118). Na visão 

constitutiva, o domínio da significatividade pressupõe um domínio da estrutura articulada da 

linguagem. Nesse sentido, palavras e mundo estão postos como possuindo domínio simultâneo. 

A interpretação constitutivista de Guignon a respeito de Ser e Tempo parte do 

pressuposto de que a existência humana só é possível com linguagem. Nesse sentido, a 

linguagem não é mais interpretada como uma aquisição tardia de habilidades e práticas do ser-

aí, acrescida à uma intencionalidade não-semântica e já existente. Aqui a linguagem é 

apresentada como uma parte essencial e constitutiva do ser-aí e suas práticas. 
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Trazendo novamente a consideração que Heidegger faz sobre sua noção de discurso se 

equivaler em sentido com a noção grega de logos, Guignon sustenta que logos refere-se a 

articulação cultural28 de normas e padrões do ser-aí como impessoal e ao sentido ou significado 

como horizonte de inteligibilidade que determinam o modo como as coisas em geral importam 

para uma dada cultura (GUINON, 1983, p. 116). Segundo o autor, o mundo público e suas 

expressões articuladas pelo logos são completamente concretizados através dos fenômenos 

linguísticos (GUIGNON, 1983, p. 116). Assim como, o acesso do ser-aí a entes é sempre 

mediado através do mundo, o qual é formado por uma mistura de interpretações históricas e 

culturais as quais são linguisticamente articuladas.  

Após apresentar os dois modelos interpretativos a respeito da natureza da linguagem, o 

autor apresenta seus argumentos em favor da visão constitutiva. Segundo ele, esse modelo 

interpretativo é o que mais se assemelha com os escritos posteriores a Ser e Tempo. Além disso, 

a visão constitutiva encontra evidências textuais, principalmente na discussão sobre o falatório 

(Gerede) no §38. Nesses momentos, Heidegger sugere que a linguagem não é apenas um tipo 

de utensílio disponível no mundo, mas que possui o papel de gerar esses contextos de atividade. 

No §38 de Ser e Tempo Heidegger afirma que a linguagem constitui a compreensão e o 

encontrar-se cotidianos, assim como, possibilita os contextos de projeção de possibilidade e 

compreensão de mundo e dos outros, de maneira que,  

A linguagem, como o ser do expresso, contém em sim um ser-do-interpretado da 

compreensão do ser-aí. Esse ser-do-interpretado, assim como a linguagem ela mesma, 

não se reduz ao ainda só subsistente, mas seu ser é ele mesmo conforme ao ser-aí. O 

ser-aí está de imediato e, dentro de certos limites, constantemente entregue a esse ser-

do-interpretado; regula e divide as possibilidades da compreensão mediana e do 

correspondente encontrar-se. No todo articulado de seus nexos-de-significação, o ser 

expresso traz consigo uma compreensão do mundo aberto e, cooriginariamente com 

ele uma compreensão do ser do ser-aí dos outros e do cada vez próprio ser-em 

(HEIDEGGER, 2012, p. 471-473). 

A partir dessas considerações é possível reconhecer que o impessoal tem uma ligação 

próxima com a questão da linguagem. Na visão constitutiva, a linguagem habita e molda as 

situações nas quais o ser-aí se encontra. Em algumas partes de Ser e Tempo Heidegger sugere 

que o impessoal é constituído pela linguagem, como por exemplo,  

                                                           
28 A referência à cultura é feita por Guignon ao explicitar sua interpretação de logos. Heidegger não menciona o 

aspecto cultura da existência humana em Ser e Tempo. 
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Mas o si mesmo da cotidianidade é o impessoal, o qual é constituído no ser-

publicamente-interpretado que se expressa no falatório (HEIDEGGER, 2012, p. 695, 

grifo nosso). 

Heidegger também sugere que a articulação da inteligibilidade está fundada na 

linguagem pública e se estende por todas as dimensões do ser do ente humano: 

Conforme a inteligibilidade mediana que já reside no expressar-se da linguagem [...] 

(HEIDEGGER, 2012, p. 473). 

Guignon interpreta que a linguagem na qual o ser-aí se encontra gera o padrão no qual 

o ente humano irá compreender a si mesmo e ao mundo. Guignon sugere que o que acontece é 

uma “consciência-conjunta” (“we-consciousness”) a respeito do encontrar-se e dos acordos 

sociais que se tornam acessíveis na linguagem pública (GUIGNON, 1983, p. 120). 

Além disso, para o autor, a plausibilidade da visão constitutiva reside na fraqueza que 

há na visão instrumentalista, na medida em que muitos atos não-reflexivos pressupõem algumas 

capacidades linguísticas (GUIGNON, 1983, p. 120-122). Mesmo as atividades comuns podem 

levar em consideração um componente linguístico: algumas levam em conta o contexto e a 

capacidade de distinguir entre certo e errado, refletir acerca de alternativas, assim como, 

explicitar o que se está fazendo e como se está fazendo algo – a partir de enunciados. Um 

exemplo fornecido por Guignon é o uso de uma bicicleta. Pode-se dizer que o usuário da 

bicicleta anda com ela para salvar energia em função de interpretar a si mesmo como alguém 

preocupado com o futuro do mundo e dos recursos naturais; ou também que ele está andando 

de bicicleta ao invés de caminhar, pois tem pressa e interpreta a si mesmo como alguém pontual. 

Mesmo que nenhuma dessas possibilidades tenha sido explicitada no pensamento do indivíduo 

em questão, essa capacidade de articulação nas atividades diárias é a condição para 

comportamento e ações na cotidianidade (GUIGNON, 1983, p. 121). 

A visão constitutiva, ainda segundo Guignon, assume que a linguagem é 

necessariamente conectada com a “compreensão” no senso comum da palavra. Os contextos de 

significado no mundo social são compreendidos no processo de aprender uma língua – não 

antes. Guignon considera o problema da infância. Uma criança passa a ser vista como um 

indivíduo capaz de compreender suas ações em certos contextos quando ganha algum domínio 

de vocabulário que a ajude a reconhecer e se relacionar com as finalidades humanas – e no 

reconhecimento de estruturas como o em-quê, o para-quê e o em função de quê (GUIGNON, 

1983, p. 124). Para o autor essas estruturas só podem ser compreendidas em vista do domínio 

de um vocabulário básico.  
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Diante disso, não há algo como uma abertura primeira da totalidade da significatividade 

e depois um mapeamento linguístico e, nem mesmo, um descobrimento de palavras e nomes 

que são primordiais em relação ao descobrimento, apropriação e uso de entes. Ao contrário, 

mundo e linguagem são abertos juntos. Não há separação a respeito da compreensão da 

significatividade social e da linguagem (GUIGNON, 1983, p. 125). A alternativa argumentativa 

de Guignon para resolver a tensão entre as duas visões de linguagem em Ser e Tempo é mostrar 

que as distinções entre primordial e derivado, autêntico e inautêntico devem ser compreendidas 

como a distinção entre uma profundidade e superficialidade a respeito dos níveis de linguagem. 

Nesse sentido não é necessário postular a existência de um acesso direto e pré-linguístico a 

entes (GUIGNON, 1983, p. 132). Essa distinção entre superficial e profundo leva em conta a 

questão do impessoal, que tende a fechar as possibilidades do ser-aí e fazer com que ele não 

reconheça profundidades históricas. Para Guignon, a significatividade e as palavras estão 

fundadas em um contexto não apenas social e cultural, mas são essencialmente históricas 

(GUIGNON, 1983, p. 132). 

Em relação às interpretações de Guignon, Blattner considera que o intérprete deixou de 

fora uma possibilidade de abordagem derivativa. Embora Guignon tenha feito muito avanço em 

demonstrar o campo de possibilidades de interpretações acerca do lugar da linguagem em Ser 

e Tempo, o “derivatismo” também poderia ter tido espaço. Segundo Blattner, o derivatismo 

surge das interpretações de Dreyfus a respeito do discurso as quais consideram que a linguagem 

é derivada de um aspecto mais básico de ser-no-mundo. Para Blattner a interpretação 

instrumentalista de Guignon é semelhante a um derivatismo linguístico (BLATTNER, 2005, p. 

69). Em uma abordagem “derivativa” a linguagem pressupõe discurso, sendo este 

compreendido como a expressão do ser-aí. Já linguagem seria um fenômeno que requer discurso 

e sua capacidade expressiva, no sentido de que a linguagem explicita em palavras aquilo que é 

articulado e expressado no discurso, ou seja, a linguagem expressa e põe em palavras uma 

dimensão pré-linguística de articulação a qual ocorre através da estrutura do discurso 

(BLATTNER, p. 70). 

A próxima seção apresenta a interpretação de Robert Brandom a respeito do 

comportamento temático do ser-aí. Segundo ele, intencionalidade prática e temática operam no 

mesmo nível intencional, de modo que, são equivalentes. 
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4.2.2 Brandom e a equivalência entre intencionalidade prática e tematização 

 

Um dos problemas que Heidegger busca resolver na primeira divisão de Ser e Tempo é 

explicar como uma categoria tal como a do subsistente, objetiva e determinada, pode ser 

construída ou abstraída de um sistema primitivo de adequação e significatividade a qual torna 

o mundo o que ele é e no qual já sempre o ser-aí se encontra (BRANDOM, 2002, p. 302). 

Respondendo essa questão, se a concepção de abertura de mundo de Heidegger envolve 

linguagem desde o princípio, Robert Brandom argumenta que se Heidegger estivesse de fato 

comprometido com a afirmação de que a tematização – prática linguística enunciativa – é uma 

característica essencial do ser-aí, então nenhum ente é ser-aí se não for capaz de tratar entes 

como subsistentes em qualquer contexto (BRANDOM, 2002, p. 324). 

Segundo ele, a ideia de que Heidegger possa ser um pragmatista surge da compreensão 

de Ser e Tempo como uma proposta de pragmatismo normativo – no qual a normatividade se 

funda a partir de um aspecto prático e ocupacional do âmbito das vivências humanas. Heidegger 

trata como primitivas um certo tipo de normas as quais estão implícitas na prática ocupacional 

e busca definir regras explícitas, princípios e reivindicações em termos dos contextos práticos 

de uso dessas normas (BRANDOM, 2002, p. 325). 

Como a subsistência deriva de outros modos de ser? Heidegger sugere que um ente é 

aberto primeiramente ao ser-aí como disponível e em termos de suas “propriedades” práticas. 

O argumento de Brandom, para negar uma prioridade prática na articulação dos 

comportamentos intencionais, vai no sentido de mostrar que a linguagem enunciativa é uma das 

características essenciais da estrutura e constituição básica do ser-aí. Desse modo, nenhum ente 

pode ser-no-mundo e tratar entes como disponíveis sem ser capaz de tratar entes como 

objetivamente subsistentes (BRANDOM, 2002, p. 331). 

De forma esquemática o argumento de Brandom é o seguinte: 

 

1. Não existe ser-aí sem discurso (Rede); 

2. Não há discurso sem falatório (Gerede); 

3. Não há falatório sem linguagem (Sprache); 

4. Não há linguagem sem enunciação (Aussage); 

A conclusão seria algo como: não há ser-aí se este não puder tratar entes como 

subsistentes – ou sem ser capaz de tematizar. 
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Quando Heidegger caracteriza a estrutura da abertura de mundo, ele lista três 

existenciais sem os quais não há ser-aí: encontrar-se, compreensão e discurso. Ele interpreta o 

discurso como equiprimordial com as outras estruturas, nesse sentido, não há ser-aí sem que 

essas três estruturas estejam presentes. No contexto da defesa de uma interpretação linguística, 

não há ser-aí sem que haja discurso. Disso pode se seguir que a linguagem também é essencial 

para que um ente seja considerado ser-aí. Porém, Heidegger utiliza o termo discurso em um 

sentido técnico, portanto a possível equivalência dos termos não se dá de maneira imediata. 

Não se pode inferir imediatamente que a linguagem é aspecto primordial do ser-aí, pois discurso 

é um termo formal utilizado por Heidegger e não implica somente em linguagem, mas também 

várias formas de articulações pré-linguísticas. Outra parte do argumento de Brandom recorre 

ao falatório (Gerede). Falatório é uma forma especial, modificada e derivada de discurso – é a 

forma cotidiana do discurso. O falatório não é uma forma opcional de discurso, mas sim uma 

forma fundamental, já que traça o pano de fundo das outras formas de discurso. O falatório é 

essencialmente um fenômeno linguístico, e tem, fundamentalmente, uma estrutura de 

autoridade – para compreender o que é dito no falatório é necessário voltar-se à estrutura 

fundamental do discurso. Para dar conta da parte final do argumento, Brandon defende que 

além de ser um fenômeno fundamentalmente linguístico, o falatório é especificamente um 

fenômeno enunciativo (BRANDOM, 2002, p. 341). 

Brandom também traz como evidência para argumentar que não há discurso sem 

linguagem a questão da comunicação. A comunicação é aspecto constitutivo da estrutura 

ontológica do discurso e é essencialmente um fenômeno linguístico. Além disso, a comunicação 

é parte do que significa ser-com. Ser-com também é constituinte do ser do ente humano 

(BRANDOM, 2002, p. 335). Portanto, essas estruturas se intercambiam, sendo todas elas partes 

essenciais do que é existir como ser-no-mundo. Heidegger afirma que,  

Discorrer é a articulação “significante da inteligibilidade do ser-no-mundo, ser-no-

mundo ao qual pertencem o ser-com e, na ocupação, o manter-se cada vez em um 

modo determinado do ser-em-com-o-outro. Este é discursivo como assentir e 

dissentir, exortar, prevenir, como discussão, consulta, intercessão e além disso como 

“fazer declarações e como discorrer no modo de “fazer discurso” (HEIDEGGER, 

2012, p. 457) 

Essa passagem de Ser e Tempo opera como uma evidência textual forte ao argumento 

de Brandom, reconhecendo a interconexão de todas as estruturas, ser-no-mundo, ser-com, 

discurso, ocupação e, por fim, o aspecto linguístico. Levando em conta que Heidegger interpreta 

a o ser-aí como um ente de estruturas unitárias, como um fenômeno holístico, o argumento de 

Brandom se sustenta. Desse modo, 
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A conclusão é que, quando Heidegger fala sobre o ser-aí ele está falando de um ente 

que, essencialmente, possui a capacidade de usar a linguagem. Mais especificamente, 

essencialmente tem a capacidade de usar uma linguagem enunciativa, predicativa, 

linguagem que faz reivindicações as quais sua correção não depende de projetos 

particulares daqueles que as proferem, essencialmente, tem a capacidade de tratar as 

coisas como subsistentes (BRANDON, 2002, p. 347). 

 

 

Em suma, Brandon está defendendo que a linguagem enunciativa é uma estrutura 

essencial da constituição básica do ser-aí. Não pode haver compreensão de algo disponível sem 

que se possa compreender e tratar coisas de forma objetiva, como subsistentes (BRANDON, 

2002, p. 331). Segundo ele, há uma reciprocidade entre os dois modos de intencionalidade, a 

prática e a tematizante, e não uma prioridade. 

 

4.2.3 Linguagem e abertura de mundo 

 

Alguns intérpretes, embora reconheçam as diferenças entre discurso e linguagem, 

concebem que a linguagem possui um papel importante na estrutura da abertura de mundo. Para 

Andrew Inkpin fica claro que Heidegger está dividido entre duas interpretações a respeito da 

determinação da articulação da inteligibilidade e da intencionalidade do ser-aí. A longo dos 

§§28-33 de Ser e Tempo, Heidegger parece desenvolver uma visão estratificada de progressão 

a qual Inkpin chama de determinação progressiva (progressive determination), de modo que, 

a abertura se move de maneira progressiva a partir de níveis básicos de determinação, a partir 

de estruturas primordiais. Porém, no §34 Heidegger apresenta uma nova estrutura ontológica a 

qual passa a ter a mesma originariedade que o encontrar-se e a compreensão: o discurso. Essa 

nova estrutura conflita com toda a construção feita ao longo de §§28-33, pois sugere que a 

abertura sempre está estruturada a partir de uma determinação subjacente (underlying 

determination) que está intimamente conectada com a noção de discurso (INKPIN, 2016, p. 32-

33). 

No §34 Heidegger também apresenta a linguagem, caracterizada como o ser-expresso 

do discurso (HEIDEGGER, 2012, p. 455). Segundo Inkpin, linguagem é, em um sentido 

estreito, a soma de todas as palavras que são pronunciadas, escritas ou escutadas em enunciados 

e expressões, o uso púbico de sinais, ou a presença perceptível do discurso no mundo (INKPIN, 

2016, p. 33). Essa definição de linguagem parece reduzir seu sentido e seu papel na abertura 

apenas como uma rotulação de significados nas coisas, as quais são determinadas pela estrutura 

ontológica e primordial do discurso. Segundo Inkpin, isso resulta em dois problemas a respeito 

de como a linguagem se insere no projeto de Ser e Tempo. O primeiro é a tensão que surge no 
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§34, que destoa completamente do resto de Ser e Tempo e gera o problema analisado nessa 

dissertação.  O segundo problema é a respeito do lugar mesmo da linguagem nessa discussão, 

demonstrando que Heidegger parece indeciso quanto ao papel da linguagem, pois na 

determinação progressiva a linguagem aparece em contextos bem definidos de inteligibilidade 

e intencionalidade, e na determinação subjacente, de algum modo ela se relaciona com o 

discurso, o qual é estrutura fundamental da abertura, dando a entender que a linguagem possui 

de fato, algum papel na abertura de mundo do ser-aí. 

Um modelo linguístico de articulação, segundo Inkpin, sugere que qualquer ação 

articulada, pode, em princípio, ser descrita linguisticamente; nesse sentido, todas as ações são 

inerentemente linguísticas de alguma maneira. Seria necessário, nesse contexto, haver uma 

estrutura semântica subjacente. Já o modelo pragmático, tratado no capítulo anterior, leva em 

conta a visão de que as várias formas de comportamento inteligente são possíveis sem que haja 

envolvimento de um componente linguístico (INKPIN, 2016, p. 36). 

Para o autor há um problema nessas divergências interpretativas, pois segundo ele, 

qualquer análise minuciosa da noção de discurso irá apontar que a leitura linguística da 

articulação da abertura de mundo é mais plausível (INKPIN, 2016, p. 37) 

Há uma ligação sugerida por Heidgger entre discurso e linguagem, como por exemplo:  

O fundamento ontológico-existencial da linguagem é o discurso (HEIDEGGER, 

2012, p. 453); 

A linguagem é o ser-expresso do discurso (HEIDEGGER, 2012, p. 455); 

O discurso é existencialmente linguagem [...]. (HEIDEGGER, 2012, p. 455). 

Heidgger não explicita que o discurso é o fundamento ontológico existencial de outro 

comportamento intencional que não da linguagem. Assim como Brandom, Inkpin traz a 

caracterização do discurso como aquilo que é discorrido – ou seja é composto de atos ou em 

algum sentido, fenômenos linguísticos (INKPIN, 2016, p. 37). Inkpin defende que a própria 

caracterização de discurso feita por Heidgger – como conectada com a linguagem – é uma 

evidência em favor da interpretação linguística. A argumentação de Inkpin, a partir disso, é 

mostrar como pode haver uma leitura coerente dos §§28-34 a partir de uma determinação 

subjacente, ou seja, uma interpretação linguística. 

Observa-se que argumentação de Inkpin centra-se em defender que aos aspectos 

constitutivos do discurso – sobre o que do discurso e aquilo que é discorrido – pretendem 

aplicar-se em duas formas de compreensão, uma a partir de finalidades e outra baseada em 
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propriedades. Segundo ele, compreender os aspectos constitutivos do discurso dessa maneira é 

a chave de uma leitura consistente do §§28-34 a partir de uma interpretação linguística. O ponto 

é que a noção de discurso é ela mesmo tema para a distinção entre a disponibilidade e a 

subsistências, de maneira que possui diferentes modos (INKPIN, 2016, p. 46). Dessa forma, os 

aspetos “sobre que” e “o que é discorrido” não devem se relacionar a uma única e uniforme 

noção de conteúdo proposicional, mas devem ser vistos como características comuns de 

diferentes tipos de conteúdo expressados por sentenças. Compreender o discurso como tendo 

diferentes modos corresponde à diferença entre objetos e utensílios, entre disponibilidade e 

subsistência, permitindo que a aparente tensão interpretativa presente em §§28-34 seja 

eliminada (INKPIN, 2016, p. 46). 

Mesmo que Heidegger não especifique haver modos de discurso, Inkpin encontra tal 

evidência na análise da enunciação no §33 de Ser e Tempo, quando o filósofo afirma que:  

 

Entre a interpretação ainda inteiramente encoberta na compreensão ocupada e o caso 

extremamente oposto de uma enunciação teórica sobre o subsistente, há uma 

multiplicidade de graus intermediários (HEIDEGGER, 2012, p. 447, grifo nosso) 

 

 

Para Inkpin, Heidegger está reconhecendo uma diversidade de modos de discurso, 

mesmo que em comportamentos mais básicos, e essa multiplicidade se expressa naquilo que 

está declarado logo a seguir, ou seja, enunciações sobre acontecimentos do mundo ambiente, 

descrições de utensílios e da forma de utilizá-los, descrições e narrações (HEIDEGGER, 2012, 

p. 447) 

Diante das considerações a respeito do discurso é necessário compreender a função da 

linguagem na abertura de mundo. Para Inkpin é necessário levar em conta que a linguagem não 

é algo como ser-aí e os entes do interior do mundo, mas sim, um meio de estar em contato com 

eles e com o mundo em geral. O uso da linguagem está imerso em mundo, de modo que, a 

compreensão dela não se dá de maneira sui generis, mas sempre em relação ao mundo 

(INKPIN, 2016, p. 243-4). Nesse sentido, o mundo não é algo que existe de maneira anterior e 

independente de nossa compreensão, mas linguagem e mundo estão interconectados. Dessa 

maneira, a linguagem nunca irá além de mundo, de forma completa. É um fenômeno que tem 

sido afetado e refinado pela atividade humana e a partir da interação com mundo (INKPIN, 

2016, p. 244).  

Outra intérprete que apresenta a linguagem como parte da abertura de mundo é Cristina 

Lafont. A análise da concepção de linguagem em Ser e Tempo apresentada por Lafont é uma 
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tentativa de mostrar que uma concepção adequada da função da linguagem como abertura de 

mundo só é possível na base de uma, igualmente adequada, concepção de sua função 

designativa (LAFONT, 1997, p. 8). Segundo ela, ainda em Ser e Tempo, Heidegger traz consigo 

motivações de Harmann e Humboldt de superar a filosofia da consciência com uma concepção 

do caráter simbolicamente estruturado do mundo. Porém, em Ser e Tempo, o papel da 

linguagem nessa concepção não fica totalmente claro (LAFONT, 1997, p. 11). A concepção da 

autora vai contra uma leitura pragmatista de linguagem e de Ser e Tempo como um todo. Ela 

aponta que é implausível ao ser-aí reconhecer a diferença ontológica como sua caracterização 

sem que haja linguagem (LAFONT, 1997, p. 23).Para Lafont a abertura de mundo, que 

Heidegger interpreta como sendo essencial ao ser-aí, consiste em mostrar, precisamente, o 

caráter holístico do contexto simbólico que caracteriza a abertura. Para a autora é impossível 

haver uma divisão clara do “saber do mundo” e do “saber da linguagem (LAFONT, 1997, p. 

92). 

Segundo Lafont a diferença entre linguagem e discurso reside na determinação do 

discurso ser a versão heideggeriana para logos, como também sugere Guignon. Já a linguagem 

seria o fenômeno de utilizar palavras, assim como, ser capaz de colocar o sentido em palavras 

a partir de um sistema de enunciados (LAFONT, 1997, p. 96). A distinção entre discurso e 

linguagem é uma distinção em um sentido de relação de fundamentação.  

Lafont considera a linguagem em Ser e Tempo como tendo um caráter constitutivo para 

o caráter de aberto do ser-aí, reconhecendo que a linguagem possibilita a inteligibilidade de 

mundo (LAFONT, 1997, p.  99). Porém, é após a Kehre que esse aspecto constitutivo fica mais 

evidente nas obras de Heidegger, principalmente em Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, de 

1936, onde o filósofo afirma que “apenas onde há linguagem há mundo” (HEIDEGGER, 1936, 

p. 38). Lafont considera que a mudança de um foco mais aprofundado da questão da linguagem 

nas obras posteriores a Ser e Tempo e a relação entre linguagem e abertura de mundo que há 

nelas, é evidência de que é uma posição constitutiva que se mantém na obra de Heidegger a 

respeito da linguagem, 

A próxima seção analisa de maneira mais atenta algumas evidências textuais presentes 

em Ser e Tempo as quais demonstram uma tendência interpretativa constitutiva a respeito da 

linguagem na abertura de mundo e na sua articulação. 
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4.2.4 Evidências textuais em favor de um constitutivismo linguístico em Ser e Tempo 

 

Da mesma maneira como se procedeu no capítulo anterior, é necessário analisar algumas 

evidências textuais, de maneira isolada e mais apurada, a fim de demonstrar como elas se 

inserem em um contexto de fundamentação para a interpretação linguística a respeito da 

articulação da abertura de mundo. 

Na passagem abaixo, Heidegger reconhece que o discurso e a estrutura da compreensão 

possuem o mesmo aspecto originário, estando ambos, juntamente com o encontrar-se, na base 

da articulação da abertura de mundo e da possibilidade de comportamentos intencionais do ser-

aí: 

 

O discurso é existencialmente de igual originariedade que o compreender. A 

inteligibilidade já está sempre articulada, inclusive antes da interpretação 

apropriadora. O discurso é a articulação da inteligibilidade. (HEIDEGGER, 2012, p. 

455) 

 

O que é mais importante, contudo, é a afirmação de que a inteligibilidade articulada pelo 

discurso, está articulada antes mesmo de uma interpretação hermenêutica, a qual seria a mais 

básica. Levando em conta que a interpretação linguística reconhece que discurso e linguagem 

são idênticos ou muito semelhantes, quando Heidegger afirma que o discurso é articulador 

fundamental da inteligibilidade é possível considerar que a linguagem também possua tal 

aspecto.  

Nesta outra passagem Heidegger foca novamente na questão do aspecto originário das 

estruturas do encontrar-se, compreensão e discurso: 

O encontrar-se e a compreensão são determinados com igual originariedade pelo 

discurso (HEIDEGGER, 2012, p. 381) 

 

Seguindo a mesma lógica apresentada acima, se discurso e linguagem são equivalentes 

e discurso é originário, o aspecto linguístico do ser-aí também pode ser considerado originário 

e equiprimordial às outras estruturas. Abaixo, novamente Heidegger reafirma que discurso é 

constitutivo da abertura de mundo do ser-aí, 

 

O discurso tem necessariamente esse momento-estrutural [o sobre-quê] porque ele é 

coconstitutivo da abertura do ser-no-mundo e é pré-formado em sua estrutura própria 

por essa constituição fundamental do ser-aí (HEIDEGGER, 2012, p. 457) 
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A seguinte passagem nos interessa pela parte final, na qual Heidegger diz que a 

totalidade da significatividade acede à palavra, dando a entender que mesmo em 

comportamentos básicos e utensiliares a linguagem se faz presente como aspecto de ser-no-

mundo, 

 

Se o discurso, como articulação da inteligibilidade do “aí”, é um existencial originário 

da abertura, e esta, por sua vez, é primariamente constituída pelo ser-no-mundo, o 

discurso deve ter essencialmente ele também um modo-de-ser específico de-mundo. 

A inteligibilidade do encontrar-se do ser-no-mundo exprime-se como discurso. O 

todo-de-significação da inteligibilidade acede à palavra. (HEIDEGGER, 2012, p. 455) 

 

 

 

A evidência textual abaixo é paradigmática no que concerne à interpretação linguística, 

pois é a afirmação de que há uma equivalência entre discurso e linguagem: 

 

O discurso é linguagem (HEIDEGGER, 2012, p. 471). 

 

 

Nessas passagens fica clara a mudança de foco da interpretação, de modo que, se antes 

a compreensão poderia ser entendida por níveis e etapas de inteligibilidade, aqui é apresentado 

o discurso como articulador da compreensão de forma originária e primordial, que estaria desde 

sempre presente na abertura de mundo. Tal formulação gera uma tensão, já que ao longo de 

toda a análise do ser-no-mundo, Heidegger dá indícios de que a articulação da abertura ocorre 

de forma progressiva e por derivações ou modificações. Contudo, Heidegger apresenta aqui a 

noção de que a abertura é fundamentalmente discursiva. Portanto, se a interpretação linguística 

reconhece uma equivalência entre linguagem e discurso e a abertura tem como constituição 

básica o aspecto discursivo, a linguagem também pode ser reconhecida como originária e 

constitutiva da abertura de mundo do ser-aí. 

 

4.2.5 Heidegger é um constitutivista linguístico? 

 

Embora Blattner interprete Ser e Tempo por um viés pragmático, para ele quando 

Heidegger coloca o discurso como equiprimordial com as estruturas do encontrar-se e da 

compreensão ele está adotando um constitutivismo linguístico. Porém, a crítica a Heidegger é 

não ter sido tão claro quanto poderia, já que diversas passagens de Ser e Tempo parecem ser 

contrárias a uma tese constitutivista. Para Blattner, fica claro que com discurso Heidegger 

refere-se a linguagem (BLATTNER, 2006, p. 98). 
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Já Carman considera que se a interpretação linguística de discurso ameaça trivializar o 

conceito ao reduzi-lo às estruturas semânticas específicas do fenômeno linguístico, a 

interpretação pragmática como alternativa coloca em perigo, em outra direção, a concepção 

prática de compreensão de Heidegger (CARMAN, 2003, p. 231). Segundo ele, a noção 

heideggeriana de discurso implica uma distinção fundamental entre dois tipos de sentido ou, ao 

menos, duas dimensões mutualmente irredutíveis da estrutura da significatividade: a distinção 

entre inteligibilidade pragmática e inteligibilidade discursiva29 (CARMAN, 2003, p. 237). 

Por sua vez, Sacha Golob apresenta as maneiras em que a disponibilidade possui 

prioridade. Segundo ele, um dos objetivos centrais de Heidegger é apresentar uma concepção 

não-naturalista e não-redutiva a respeito da intencionalidade do ser-aí. O antinaturalismo vai no 

sentido de recusar a analisar a capacidade intencional do ser-aí e de sua estrutura em termos 

causais. Nesse sentido, a intencionalidade não pode ser explicada como subsistente (GOLOB, 

2014, p. 161). A prioridade da disponibilidade se dá de dois modos. Primeiro, a disponibilidade, 

em geral, define a estrutura da intencionalidade. Desse modo, os entes subsistentes são 

intencionados e reconhecidos como localizados juntamente com a estrutura da disponibilidade. 

A intencionalidade, dessa maneira, não pode ser explicada através de propriedades subsistentes. 

A disponibilidade possui uma prioridade explicativa, explanatória, no sentido em que, explicita 

a intencionalidade e a experiência com aquilo que é subsistente. Segundo Golob, 

disponibilidade, em um sentido estreito, possui uma prioridade metodológica diante de 

comportamentos intencionais para com entes subsistentes. Dessa maneira, entes aparecem 

primeiro ao ser-aí sempre em contextos práticos, assim como, a estrutura do mundo se dá 

através dos nexos remissionais presentes da estrutura da disponibilidade (GOLOB, 2014, p. 

162-3) 

Em meados de 1931 Heidegger já utilizava os termos linguagem e discurso de maneira 

intercambiável (WHARTALL, 2010, p. 133). Para Heidegger, as duas concepções a respeito 

do lugar da linguagem na estrutura da abertura de mundo estão inter-relacionadas entre dois 

momentos: as ocupações cotidianas engajadas em mundo e um comportamento enunciativo 

completamente teórico. Para Barbara Fultner, a distinção entre discurso e linguagem pode ser 

compreendida como uma distinção entre uma concepção instrumental e constitutiva de 

linguagem – utilizando termos da abordagem de Guignon. Linguagem, nesse sentido, se refere 

às articulações linguísticas e discurso seria a atividade de articular uma base ontológica de 

                                                           
29Essa distinção entre inteligibilidade pragmática e discursiva difere das distinções tradicionais entre ação e 

linguagem, como fazer e dizer ou significado natural e convencional (CARMAN, 2003, p. 237). 
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possibilidade de linguagem. Mesmo havendo essa tensão ou mesmo contradição entre essas 

duas possibilidades interpretativas, a autora explora que Heidegger e sua vacilação no que 

concerne a natureza da linguagem devem ser compreendidos como uma abordagem 

pragmático-existencial da linguagem, no sentido de que ambas as concepções, instrumentalista 

e constitutiva devem se reconciliar (FULTNER, 2013, p. 201). 

Os sinais, como já mencionado anteriormente, embora não compreendidos como 

linguísticos em sua estrutura, são um modo de compreender a linguagem em um contexto 

instrumental, sinais são utensílios e palavras, por sua vez são um tipo de sinal, logo, palavras 

podem ser consideradas um tipo de utensílio. Assim como, a compreensão de que sinais como 

utensílios de comunicação e de referência aos contextos e nexos utensiliares e remissionais, são 

a base para atribuir a linguagem, na abordagem heideggeriana, como sendo de caráter 

instrumentalista (FULTNER, 2013, p. 204). 

Fultner defende a linha argumentativa de que a interpretação precede a articulação 

linguística, no sentido de que os comportamentos ocupacionais são sempre situados em um 

mundo já interpretado. Segundo ela, isso se dá de maneira ontogenética, crianças já 

experienciam mundo como significativamente estruturado antes mesmo de conseguirem falar 

sobre mundo. Já os comportamentos tematizantes requerem uma certa reorientação que 

necessita de uma “perda” de compreensão já estruturada. Nesse contexto, é importante ressaltar 

que enunciados possuem sentido, porém, na filosofia de Heidegger eles não são reconhecidos 

como um paradigma de sentido. Portanto, significatividade e inteligibilidade são anteriores e 

precedem o significado linguístico (FULTNER, 2013, p. 206-7). Para a autora, a linguagem se 

move entre os dois polos, tanto na ocupação cotidiana e engajada  quanto nos enunciados 

teóricos. O intento de Heidegger é mostrar que a linguagem cotidiana está intimamente 

conectada com as práticas cotidianas.  

Ainda nesse contexto, parece haver uma equivalência entre os dois âmbitos 

interpretativos, no passo que a primazia de um comportamento prático ante um teórico pode ser 

considerada apenas como uma primazia de explanação por parte de Heidegger. De maneira que, 

primeiramente, ele opta por uma interpretação do mundo cotidiano a partir do modo como o 

ser-aí de forma imediata lida e interage com entes. Como sugere Reis, Heidegger deixa 

manifesto que na analítica existencial há uma cooriginariedade na multiplicidade de relações e 

comportamentos intencionais do ser-aí, nesse sentido, já na cotidianidade mediana há uma 

distribuição intencional em compromissos com quatro relações básicas: a ocupação com 

utensílios, a solicitude com seres humanos, a relação a si, e a relação com entes independentes 

do ser humano (REIS, 2015,p. 477).  
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Heidegger também chama atenção para essa questão na preleção Conceitos 

Fundamentais da Metafísica de 1929/30: 

Diferentemente deste caminho histórico para a compreensão do conceito de mundo, 

procurei alcançar uma primeira caraterização do fenômeno do mundo em Ser e Tempo 

através de uma interpretação do modo como nos movimentamos de início e na maioria 

das vezes cotidianamente em nosso mundo. Dessa forma, parti do que está em nós 

cotidianamente à mão, do que usamos e compreendemos; e em verdade do que está à 

mão de uma maneira tal que não tomamos conhecimento algum da peculiaridade desta 

conduta e, se temos de descrevê-la, a falseamos com conceitos e questões que provêm 

de um outro lugar. O que nos é totalmente próximo e se mostra todo como 

compreensível já é no fundo o mais distante e incompreensível para nós. A partir desta 

primeira caracterização do fenômeno do mundo e através dela, trata-se de avançar até 

a apresentação do conceito de mundo enquanto problema. Nunca me ocorreu, porém, 

querer afirmar e demonstrar, através dessa interpretação, que a essência do homem 

consiste em manusear colher e garfo e andar de trem (HEIDEGGER, 2001, p. 229, 

grifo nosso). 

A citação acima demonstra que o intento de Heidegger foi de apresentar os 

comportamentos intencionais ocupacionais e cotidianos como a forma mais básica e primeira 

do ente humano se mover em mundo e não necessariamente que só houvessem estes ou que 

estes comportamentos intencionais fossem hierarquicamente primários na constituição do ser-

aí.  Isto vai de encontro com um reconhecimento da equivalência dos comportamentos 

intencionais do ente humano, defendido por boa parte de comentadores e intérpretes de 

Heidegger.  

Mas, afinal Heidegger é um pragmatista ou um constitutivista linguístico a respeito da 

articulação da abertura de mundo? Ambas as interpretações apresentadas ao longo desta 

dissertação possuem evidências textuais fortes em seu favor. De um lado, a interpretação 

pragmatista se consolida em grande parte das interpretações da obra heideggeriana, assim como, 

possui mais evidências em seu favor. De outro lado, a interpretação linguística é coerente com 

o todo da obra do filósofo alemão, e apresenta problemas pertinentes para uma defesa da 

estratificação dos comportamentos intencionais. Ao longo da dissertação foram feitas análises 

imparciais a respeito das interpretações com o intuito de apresentas suas características, defesas, 

críticas e evidências textuais em favor de cada uma. O próximo capítulo tem como objetivo 

analisar tais interpretações à luz de uma estrutura específica do ente humano. A estrutura 

escolhida para estudo de caso na presente pesquisa é o ser-com. Um possível resultado da tensão 

interpretativa apresentada ao longo desta dissertação será dado após a análise. A questão que 

se coloca é se nesta estrutura específica, alguma interpretação se sobrepõe ou se há vinculação 

entre o viés pragmático e o viés constitutivista a respeito da linguagem em Ser e Tempo. 
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5 SER-COM COMO ESTUDO DE CASO 

 

 

Diante da tensão interpretativa apresentada nos capítulos anteriores, a respeito da 

articulação da abertura de mundo em Ser e Tempo, foi escolhida como possibilidade de análise 

a estrutura do ser-com. O presente capítulo analisa se nesta estrutura em específico há 

vinculação entre a interpretação pragmática e a interpretação linguística ou se há prevalência 

entre alguma delas. A estrutura do ser-com foi escolhida por ser uma estrutura fundamental ao 

ser-aí e que é pouco abordada por comentadores quando tratam da obra do filósofo alemão. 

Levando em conta que ser-com-outros é uma estrutura que se insere em contextos tanto práticos 

como linguísticos, a mesma será utilizada como estudo de caso para o problema tratado na 

presente dissertação. 

Primeiro é feita uma recapitulação interpretativa da estrutura do ser-com e são 

apresentadas as maneiras como a questão pragmática e linguística aparecem vinculadas ao ser-

com-outros na analítica existencial. Depois são analisadas evidências textuais e a maneira como 

cada interpretação pode ou não ter lugar na intencionalidade social. Nesse momento do texto é 

feita a avaliação das interpretações à luz da estrutura do ser-com. Por fim, é feita uma retomada 

geral dos temas da dissertação e uma finalização a partir do resultado da avaliação interpretativa 

proposta. 

 

5.1 INTENCIONALIDADE SOCIAL 

 

 

A questão da sociabilidade e do modo como se dá a relação entre entes que possuem o 

modo de ser da existência em Ser e Tempo é muitas vezes interpretada como uma saída de 

Heidegger para o problema epistemológico do mundo exterior. Isso se dá porque Heidegger 

considera os modos nos quais a questão social foi apresentada ao longo da tradição filosófica 

como inadequados, visto que sempre partem do mesmo ponto: um sujeito encapsulado em uma 

mente consciente e um mundo que é objetificado e representado por esse sujeito – mundo no 

qual existem outros sujeitos encapsulados em suas mentes. Para Heidegger, essa concepção é 

errônea e inadequada. Para o filósofo o ente humano não é uma consciência isolada de mundo, 

mas é ser-no-mundo. Mundo faz parte de sua constituição fundamental, assim como, a relação 

com outros entes humanos que existem em mundo também é uma constituição fundamental de 

seu ser.  

Como considera Glendinning, a análise de Heidegger, ao contrário, não se insere em 

uma tentativa de apresentar uma resposta para questões céticas e solipsistas a respeito do mundo 
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exterior e do problema do conhecimento de outras mentes. Heidegger em seu projeto 

fenomenológico ignora tais problemas retirando todo o peso de uma concepção de sujeito-

objeto – que seria o que gera o problema (GLENDINNING, 1998, p. 59). A estrutura do ser-

com, desse modo, é algo mais básico e existencial que um mero problema do conhecimento ou 

a ideia de conhecer outras mentes. Tal estrutura possui uma significância ontológica originária 

do ser do ser-aí (GALLAGHER, 2012, p. 187, grifo nosso). 

A abordagem da constituição social da existência e a apresentação dos aspectos da 

intencionalidade social são analisados por Heidegger nos §§25-27 em Ser e Tempo, tendo como 

fio condutor a pergunta existencial pelo quem na cotidianidade ou por aquele que é “sujeito” 

da cotidianidade mediana. A estrutura do ser-com (Mitsein) é apresentada por Heidegger como 

um aspecto fundamental do ser do ente humano, possuindo igual originariedade que a 

constituição ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 331).  

Como já foi explicitado na seção 2.3 do capítulo 2, o ente humano é caracterizado 

através de indicações formais como o ente que sou cada vez eu mesmo e como possuindo o ser 

que é cada vez meu (HEIDEGGER, 2012, p. 333). Tal ente tem a possibilidade de ser si-mesmo. 

Para Heidegger a questão do quem na cotidianidade, assim como o aspecto si-mesmo do ser-aí, 

só podem ser respondidos à luz da constituição ser-no-mundo. Nesse sentido, ocorre a menção 

aos outros que aparecem em mundo e que possuem o mesmo modo de ser que o ser-aí. No 

mundo ambiente, os diversos contextos ocupacionais e o todo remissional sempre fazem 

remissão, entre outras coisas, aos usuários dos entes utensiliares. Segundo Heidegger, nesses 

contextos ocupacionais sempre aparecem produtores, fornecedores, usuários, atendentes, 

vendedores, de maneira que, estar em mundo é também estar com outros. Heidegger considera 

que os outros aparecem primariamente em contextos ocupacionais e práticos, de modo que, o 

ser-aí reconhece outro, de maneira cotidiana, sempre a partir de suas ocupações e de seu em 

função de quê. Dessa forma, mundo é sempre mundo-com (Mitwelt) e o existir em mundo é de 

maneira conjunta com outros. Portanto, mundo é sempre compartilhado com outros, sendo 

essencialmente um mundo público (HEIDEGGER, 2012, p. 343).  

Stephen Mulhall aponta três sentidos nos quais os outros podem ser encontrados: 1. 

Como outra classe de entes que podem ser encontrados no mundo; 2. A partir das ocupações 

cotidianas do ser-aí, as quais geralmente estão relacionadas com outras pessoas; 3. E pelo fato 

de os utensílios não serem direcionados para um ser-aí em específico, se podem ser usados por 

um, podem ser usados por todos. (MULHALL, 2013 p. 65). Porém, os outros aparecem ao ser-

aí, primeiramente, a partir de suas lidas engajadas com mundo. Por ser um ente encontrado em 

mundo o outro faz parte da projeção do ser-aí, de modo que, o ser-com, assim como os entes 
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utensiliares, deve ser posto em liberdade (THEUNISSEN, 1986, p. 179). A compreensão que o 

ser-aí tem dos outros é a mesma que possui de si mesmo: como entes que compreendem e que 

perseguem projetos em um mundo compartilhado (McMULLIN, 2013, p. 31). Nesse sentido, o 

si mesmo, outros e o mundo são experienciados através de práticas e sentido compartilhados 

(McMULLIN, 2012, p. 32). 

A questão da intencionalidade social, como já foi explicitado, é importante no contexto 

da analítica existencial. O ser-aí é ser-no-mundo. Ser-no-mundo é existir em um mundo que já 

é previamente estruturado em termos normativos, linguísticos, históricos e simbólicos. O ser-

aí existe em um mundo que já possui suas significações, suas palavras, seus contextos de uso e 

seu sentido e tudo isso é possibilitado pelo compartilhamento de todas essas informações entre 

entes que existem em mundo. Todo esse processo é capturado pela estrutura ser-com.  

Heidegger interpreta que o modo inicial no qual outros aparecem ao ser-aí cotidiano é 

através das ocupações. Como já foi dito, outros sempre aparecem como usuários, fornecedores, 

produtores, etc. Porém, outros também aparecem como professores, médicos, cientistas, 

amigos, pais, entre outros papéis sociais. Em todos esses contextos há uma dimensão prática e 

uma dimensão discursiva nas quais a relação social e a intencionalidade social se estruturam. A 

questão principal a ser respondida no presente capítulo é se esses âmbitos são constitutivos da 

estrutura da intencionalidade social de maneira equivalente ou se algum deles prevalece. As 

próximas seções relacionam a intencionalidade social com cada um desses aspectos, preparando 

o terreno para uma análise da dimensão social da existência em relação à interpretação 

pragmática e à interpretação linguística. 

 

5.1.1 Intencionalidade social e o âmbito ocupacional e prático 

 

Quando Heidegger afirma que o modo primário no qual outros aparecem ao ser-aí é a 

partir de suas ocupações cotidianas e de seu em função de quê, parece haver um reconhecimento 

de que a maneira primordial e originária na qual ocorre a sociabilidade é prática. Os outros 

sempre aparecem a partir de seus papéis sociais e são julgados nos termos de como cumprem 

esses papéis. Suas identidades são dadas, primariamente, a partir de suas ocupações e atividades 

(MULHALL, 2013, p. 71). 

Para Hubert Dreyfus, em seu comentário a respeito de Ser e Tempo30, o ponto básico de 

Heidegger é que o horizonte de familiaridade que está sob todas as formas de ocupação, 

                                                           
30 Being in the World: A commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I (1990). 
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comportamentos engajados e intencionais com mundo, não é uma pluralidade de sistemas de 

crença subjetivos. Porém, é um acordo acerca dos modos de agir e julgar nos quais o ser 

humano, como ser-aí, está sempre já socializado. Segundo ele, esse acordo social normativo 

não é conscientemente temático (DREYFUS, 1995, p. 145, grifo nosso). Dreyfus considera que 

até mesmo o aspecto em função de quê do ser-aí não necessita ser intencional, mas é antes de 

tudo, uma forma de socialização (DREYFUS, 1995, p. 96). Nesse sentido, os aspectos 

normativos que guiam as ocupações e as atividades cotidianas do ser-aí surgem desse aspecto 

social constitutivo do ser-no-mundo o qual não necessita de uma dimensão temática. 

Levando em conta a interpretação de Dreyfus, a inteligibilidade e a fonte de sentido 

surge do mundo compartilhado – a partir da estrutura do impessoal. Para ele, as situações 

correntes da existência do ser-aí sempre podem ser compartilhadas com outros e isso resulta do 

fato de que a inteligibilidade depende dessas práticas compartilhadas. Para ele a própria abertura 

de mundo tem o aspecto de ser uma abertura compartilhada (DREYFUS, 1995, p. 166). O 

autor não reconhece haver um constitutivismo linguístico na estrutura do ser-com e nem mesmo 

na estrutura da abertura de mundo. Segundo ele, o fenômeno da linguagem só é possível em um 

mundo compartilhado (DREYFUS, 1995, p. 221).  

Dahlstrom também aponta que na análise heideggeriana o ser-com é subordinado ao 

fenômeno do mundo da ocupação. A familiaridade do ser-aí com seus pares se dá através de 

um mundo público constituído de práticas sociais compartilhadas – as quais são reguladas pelo 

impessoal (DAHLSTRON, 2001, p. 274-5). Diante disso, em um contexto cotidiano, o acesso 

aos outros, inicialmente, é sempre tácito (DAHLSTROM, 2001, p. 273, grifo nosso). 

De acordo com essas interpretações o aspecto social do ser-aí também se funda na 

estrutura do impessoal. Como visto na seção 2.3.2, do capítulo 2, o impessoal regula a 

compreensão cotidiana do ente humano imerso no mundo prático e ocupacional. Levando em 

conta essa estrutura, que contribui para a socialização do mundo e do próprio ser-aí, as práticas 

ocupacionais seriam constitutivas e primordiais no ser do ser aí cotidiano e também em sua 

abertura. Porém, ser-com outros é essencialmente compartilhar sentido e isso se dá através da 

expressão desse sentido. Essa expressão é feita a partir de um componente linguístico e 

discursivo o qual também é parte constitutiva do ser-com: a comunicação (Mitteilung). A 

próxima seção traz a questão da intencionalidade social e sua relação com a linguagem e com 

o aspecto discursivo da existência. 
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5.1.2 Intencionalidade social e seu aspecto linguístico: a comunicação 

 

Mesmo que os outros se mostrem primeiramente ao ser-aí a partir de contextos práticos 

e a partir de seus papéis sociais cotidianos há um elemento essencial presente na 

intencionalidade social: o compartilhamento de sentido. Esse aspecto compartilhado da 

dimensão social da existência é possibilitado pelo elemento discursivo e linguístico através da 

comunicação. Há um inescapável caráter público na inteligibilidade de mundo. Isso é posto em 

relevo por Heidegger, principalmente em suas análises dos entes utensiliares e do ser-aí 

cotidiano – interpretado como impessoal. O discurso possui como aspecto o compartilhamento 

de sentido o qual é essencial também para a estrutura do ser-com.  

O discurso possibilita o compartilhamento e principalmente o compartilhamento da 

compreensão da remissão e da conformidade. Para esse propósito é utilizada a linguagem como 

um tipo de utensílio que funciona a partir de sinais que chamam atenção aos nexos remissionais 

e de conformidade. Para compartilhá-los é necessário articulá-los. O discurso seria aquilo que 

articula a inteligibilidade. A estruturação linguística também modifica a prática 

(RICHARDSON, 2012 p. 119). Mas nesse contexto a linguagem não é apenas um utensílio para 

compartilhar é também sedimento de uma longa história de tal compartilhar. Cada ser-aí é 

trazido à um mundo para uma linguagem pré-existente e para práticas e afetos os quais já são 

articulados por essa linguagem (RICHARDSON, 2012, p. 120). Richardson interpreta que o 

discurso é justamente o modo como o sentido emerge dos entes através de uma comunidade 

linguística e não a atividade concreta de falar ou organizar palavras na fala, mas sim o modo 

como o sentido é retirado das práticas, projetos e afetos do ente humano (RICHARDSON, 2012, 

p. 120). 

É reconhecido por Heidegger que a estrutura do discurso é o que articula essa 

inteligibilidade compartilhada e pública (HEIDEGGER, 2012, p. 455). Como aponta 

McMullin, o discurso não é apenas a articulação da inteligibilidade do ser-no-mundo, mas a 

articulação da inteligibilidade para e nos termos dos outros. Essa inteligibilidade, 

compartilhada, revela a existência como sempre impregnada da presença dos outros. Os outros 

entes humanos são encontrados em mundo como agentes práticos expressando seu encontrar-

se, suas sintonias afetivas, sua compreensão, suas projeções através de papéis e atividades. 

McMullin interpreta que é a partir desse caráter discursivo que é possível que a normatividade 

de utilização de utensílios seja apre[e]ndida e também, as normas das línguas em geral. O 

discurso, portanto, é a abertura do ser-aí cotidiano como indivíduo concreto o qual co-constitui 

mundo. Esse modo de abertura só pode ser realizado participando do modo de ser do outro. 
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Deve-se, portanto, examinar o discurso como um tipo de coparticipação no ser-no-mundo dos 

outros (MCMULLIN, 2013, p. 169). O discurso é o modo específico de abertura para outros 

entes humanos. O discurso expressa aquilo que foi interpretado em um modo significativo. 

Como se explicita e expressa esse contexto significativo? Através do caráter comunicativo da 

estrutura do discurso.  

O aspecto comunicativo da estrutura discursiva possibilita o compartilhamento da 

inteligibilidade a qual é articulada, com outros. Comunicação não tem o sentido de tirar algo 

do “interior” – opiniões, desejos, experiências – e exteriorizar. Heidegger foca no fato de que 

mundo já é sempre compartilhado com outros, inclusive em termos de compreensão e 

afetividade, na maior parte do tempo, já compreendemos uns aos outros. Nem sempre o 

comunicar acrescenta algo na relação ser-com. Blattner sugere que na maior parte das vezes o 

que é feito no expressar comunicativo é apenas definir/dar um tom a situação ocorrente. 

(BLATTNER, 2007, p. 103). Heidegger busca reorientar a abordagem do ser humano em 

relação a linguagem através de uma mudança de paradigma da atividade linguística. A tradição 

tratou o enunciado como paradigma da atividade linguística. Porém, segundo Heidegger o 

enunciado é uma forma derivada do fenômeno da comunicação, sendo possível “dizer” muito 

sem expressar em palavras propriamente (BLATTNER, 2007, p. 103). Nas palavras de 

Heidegger, 

A comunicação nunca é algo assim como um transporte de vivências, por exemplo de 

opiniões e desejos, do interior de um sujeito para o interior de outro. O ser-com já está 

essencialmente manifesto no co-encontrar-se e no co-compreender (HEIDEGGER, 

2012, p. 457). 

 

Nesse contexto de comunicação, entra em jogo a questão do enunciado. Enunciação 

também é um modo de comunicação. Como explicita Mulhall, enunciados são feitos para 

comunicar algo a outros (MULHALL, 2013, p. 90). Comunicação abre o ser-no-mundo como 

ser-com outros. O discurso é expresso através da comunicação: a comunicação constitui a 

articulação do ser-com, de modo que essa estrutura se torna expressamente compartilhada no 

discurso. (HEIDEGGER, 2012, p. 457). Em Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia 

Heidegger fala da relação entre enunciado e comunicação: 

 

O que se torna acessível na mostração determinante pode ser comunicado no 

enunciado como expresso. O enunciado é indicação da estrutura particular da 

determinação explicitadora e isto pode ser comunicação. O enunciado como expresso 

é comunicação. Mesmo o caráter da comunicação precisa ser concebido de maneira 

apofântica. A comunicação não significa passar adiante palavras ou mesmo 
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representações de um sujeito para outro, como se ela fosse um exercício de troca entre 

acontecimentos psíquicos de sujeitos diversos. Um ser-aí se comunica com o outro, 

com o destinatário, na mesma compreensão de ser em relação àquilo que versa o 

enunciado. As comunicações não são um tesouro de sentenças acumuladas, por meio 

das quais alguém se coloca com o outro na mesma relação fundamental com o ente, 

que é desvelado da mesma maneira. [...] Podemos definir o enunciado como indicação 

comunicativamente determinante (HEIDEGGER, 2012a, p. 305-6) 

 

Através do discurso enunciativo e comunicativo a estrutura do ser-com toma a forma do 

convidar, assentir, avisar, pronunciar, recusar, consultar, prometer, falar em favor de alguém. 

Falar é sempre o enunciar em relação ao outro sobre algo. Em todo falar há algo dito e esse algo 

é o que a linguagem comunica – sempre levando em consideração uma abertura constitutiva e 

compartilhada do ente humano como ser-no-mundo (KOCKERLMANS, 1980, p. 22). Nesse 

sentido, parece que as estruturas discursivas e do ser-com-outros são intercambiáveis. Ser um 

ente existente é ser-com outros e ser-com outros estrutura-se a partir da comunicação e da 

expressão discursiva do sentido e da inteligibilidade de mundo para com outros seres-aí. 

Como mostra Dahlstrom, nos §§33-34 Heidegger apela para o sentido literal da palavra 

Mitteilung, sugerindo que antes de ser uma mera transferência de informação, a comunicação 

consiste em um compartilhamento de orientação e compreensão com outros (DAHLSTROM, 

2003, p. 241). Comunicação é o elemento essencial do discurso, mas não se limita apenas à atos 

de fala. Do contrário, a comunicação consiste no compartilhamento de afetos e compreensão 

com outros. Segundo Dahlstrom, o compartilhamento como aspecto essencial da estrutura do 

ser-com constitui um aspecto distinto da abertura, indo além da interação social e pragmática 

(DAHLSTROM, 2003, p. 241). 

A comunicação, como já foi apresentado, expressa a abertura projetiva factual do ser-

aí. Nesse sentido, é a através da comunicação que o mundo se mantém aberto para a abertura 

projetiva do “aí” (POLT, 2012, p. 69). Para Polt, a comunicação é o que mantém a abertura do 

aí. Segundo ele, isso se sustenta a partir do ouvir (Hören), não ouvir apenas as palavras de 

outros e nem o ouvir primeiro de uma língua, mas a linguagem das coisas mundanas, das coisas 

que podem ser compartilhadas e trazidas para a clareira, para uma abertura compartilhada 

(POLT, 2010, p. 69). 

O ouvir possui um aspecto central na intencionalidade social e da comunicação ela 

mesma. O ouvir e também o calar, essenciais para a comunicação, são possibilidades do falar 

discursivo (HEIDEGGER, 2012, p. 455). Nesse contexto, Heidegger localiza o ouvir como 

aquilo que conecta o discurso com a compreensão e com a inteligibilidade – e essas duas 

relacionam-se intimamente com o âmbito social, dado que o sentido surge da sociabilidade do 

ente existente (HEIDEGGER, 2012, p. 461). Além disso, Heidegger afirma que o ouvir é “o 
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existencial ser-aberto do ser-aí como ser-com para os outros (HEIDEGGER, 2012, p. 461). Mas 

aquilo que fecha as relações entre a estrutura do ser-com, o elemento discurso comunicativo e 

o ouvir é quando Heidegger nos diz que o ouvir uns aos outros é aquilo no qual o ser-com se 

forma (HEIDEGGER, 2012, 461). Dito isso, é possível deixar posto que o ser-com possui como 

aspectos constituintes o discurso em suas formas do expressar, do comunicar e do ouvir. 

Um outro aspecto da constituição social do ser-aí funda-se na estrutura do impessoal. O 

ser-no-mundo cotidiano move-se no caráter da impessoalidade. Como já foi explicitado em 

capítulos anteriores, o impessoal é o modo cotidiano no qual o ser-aí distancia-se do si-mesmo. 

Essa estrutura designa um nivelamento das possibilidades do ser-aí, já que é o modo de ser da 

cotidianidade. O impessoal conecta-se intimamente com a linguagem a partir de seu modo de 

nivelamento do ser-aí: a publicidade. Heidegger afirma que o fenômeno da publicidade é aquilo 

que regula as interpretações e compreensões do ente humano, sendo um fenômeno 

essencialmente social e possuindo um aspecto linguístico muito forte (HEIDEGGER, 2012, 

367). A comunicação cotidiana a qual possibilita a publicidade e o compartilhamento de 

interpretações, compreensão e normas cotidianas é regida pelo falatório. O falatório como 

explicita Heidegger é o discurso imerso na cotidianidade (HEIDEGGER, 2012, p. 471). Nesse 

contexto, novamente a linguagem e o aspecto comunicativo possuem um lugar na constituição 

social do ser-aí, tanto autêntico como inautêntico. 

Diante das considerações apresentadas, novamente é visto que as possibilidades da 

interpretação pragmática e da interpretação linguística se mantém na intencionalidade social. A 

próxima seção analisa mais a fundo a partir de evidências textuais qual delas é passível de 

possuir uma prevalência ou se Brandom estava correto em sua interpretação e há uma 

equivalência entre as duas possibilidades interpretativas – tanto na questão da abertura de 

mundo, quanto na questão da abertura compartilhada de mundo possibilitada pela estrutura do 

ser-com. 

 

5.2 ANÁLISE DAS INTERPRETAÇÕES A PARTIR DA ESTRUTURA DO SER-COM 

 

 

As considerações feitas até o momento assinalam que a estrutura do ser-com se insere 

tanto em âmbitos de intencionalidade prática como de intencionalidade discursiva e temática. 

O problema analisado na dissertação busca na estrutura do ser-com uma possibilidade de 

resolução para a tensão interpretativa a respeito da articulação da abertura de mundo. Levando 

em conta as possibilidades apresentadas pela interpretação pragmática e a interpretação 

linguística, a estrutura do ser-com torna-se objeto de estudo de caso para o problema proposto.  
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A presente seção irá analisar algumas evidências textuais importantes de Ser e Tempo a 

respeito da estrutura do ser-com e também da estrutura do impessoal – a qual contribui para a 

questão da intencionalidade social. O objetivo de tal análise é buscar evidências nessa estrutura 

específica, se alguma das formas de articulação da abertura de mundo aparece na estrutura do 

ser-com, se ambas aparecem e são equivalentes ou se alguma se sobrepõem como originária, 

levando outra a ser considerada um aspecto derivado da estrutura da intencionalidade social, 

assim como, da articulação da abertura de mundo. 

Como já foi dito, é no §26 que Heidegger foca na questão do ser-com-outros 

explicitando uma forma de reconhecimento dos outros entes que possuem o mesmo modo que 

o ser-aí. Na presente dissertação esse reconhecimento de outro ser-aí – em suas práticas, papéis 

sociais, participação na comunidade linguísticas, entre outras formas de comportamentos – está 

sendo designado como intencionalidade social. A intencionalidade social abrange todas as 

práticas do ser-aí, já que ser-no-mundo é ser-com, em todo o aspecto da existência humana 

existe uma referência aos outros. 

Na primeira evidência textual a ser analisada, Heidegger interpreta que os outros seres-

aí vêm ao encontro a partir do mundo no qual o ser aí mantém se ocupado: 

 

Os outros não vêm-de-encontro numa apreensão que diferencie previamente o sujeito 

próprio de pronto subsistente dos demais sujeitos subsistentes também ocorrentes; 

não-vêm-de-encontro numa visão primária de si mesmos, estabelecendo um termo de 

contraste a diferenciá-los dos outros. Os outros vêm de encontro a partir do mundo em 

que o ser-aí do ver-ao-redor ocupado mantém-se por sua essência. Diante das fáceis 

“explicações” teóricas da subsistência dos outros, é preciso se ater firmemente ao dado 

fenomênico mostrado de seu vir de encontro no mundo-ambiente. Esse modo de-

mundo imediato e elementar de o ser-aí vir-de-encontro é tão originário que mesmo o 

próprio ser-aí só pode “encontrar” de imediato a si mesmo, não vendo ou em geral 

ainda não se apercebendo de “vivências” e do “centro-de-atos”. O ser-aí encontra de 

imediato a “si mesmo” no que faz, naquilo de que necessita, no que espera, no que 

espera e evita – no disponível do mundo-ambiente do qual de pronto se ocupa 

(HEIDEGGER, 2012, p. 345). 

 

 

Essa passagem é taxativa, Heidegger aqui já elimina qualquer aspecto de encontro com 

outros que se dê de maneira subsistente e a partir de explicações teóricas. O filósofo é categórico 

ao afirmar, tanto o encontro do ser-aí com outros que possuem seu modo de ser, como o 

encontro a si mesmo sempre se dá, de maneira primária, a partir de sua relação com o disponível 

no mundo ambiente: a partir de contextos práticos. Na mesma passagem Heidegger reforça 

haver um caráter originário nesse modo de encontro. Abaixo mais duas evidências de haver um 

aspecto originário na intencionalidade social a partir dos contextos ocupacionais cotidianos, 
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O ser-aí de pronto e no mais das vezes compreende-se a partir de seu mundo e o ser-

com dos outros vem de encontro, de muitas maneiras, a partir do disponível do-

interior-do-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 347, grifo nosso). 

 

E ainda, 

 

Mas também quando os outros são como que tematizados em seu ser-aí, eles não vêm 

de encontro como pessoas-coisa subsistente, mas os encontramos “no trabalho’, isto 

é, primariamente em seu ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 347, grifo nosso). 

 

 

Abaixo Heidegger deixa claro que a compreensão dos outros, aspecto constituinte do 

ser-com, não surge de um conhecimento na acepção do termo apresentada no capítulo 3. Desse 

modo, a compreensão dos outros é originária a partir de um aspecto existencial: 

 

A abertura pertencente ao ser-com do ser-com de outros significa: na compreensão de 

ser do ser-aí, já reside, porque seu ser é ser-com, a compreensão de outros. Essa 

compreensão, como a compreensão em geral, não é um conhecimento nascido de um 

conhecer, mas um originário modo de ser existencial, sem o qual nenhum conhecer 

ou conhecimento é possível (HEIDEGGER, 2012, p. 357). 

 

 

Abaixo, novamente é apresentado que tanto o ser-com como o ser-aí próprio vem de 

encontro, de forma primeira e imediata, a partir dos contextos ocupacionais. Salientando, assim, 

a possibilidade desse modo de encontro ser interpretada como originária: 

 

O ser-aí próprio, do mesmo modo que o ser-com com os outros, vem de encontro de 

pronto e no mais das vezes a partir do mundo comum da ocupação do mundo ambiente 

(HEIDEGGER, 2012, p. 361). 

 

Novamente Heidegger explicita que tanto impessoal quanto o ser-com são 

fundamentalmente distintos de um aspecto subsistente, 

 

Sem dúvida o impessoal não é subsistente, assim como não o é o ser-aí em geral 

(HEIDEGGER, 2012 p. 369). [...] Se já o ser cotidiano ser-um-com-o-outro, que 

parecia aproximar-se ontologicamente da pura subsistência, é fundamentalmente 

distinto dela. Então menos ainda se poderá conceber como subsistência o ser do-si-

mesmo próprio (HEIDEGGER, 2012, p. 373) 

 

 

 A partir dessas análises é possível reconhecer que quando Heidegger caracteriza o ser-

com ele não o faz em termos de reconhecimento e participação em uma comunidade linguística. 

Mas sim, a partir do modo como os outros são encontrados em termos de uma imersão 

compartilhada em papéis públicos, orientações e normas as quais o ser-aí compreende a si 

mesmo e o mundo (McMULLIN, 2013, p. 7). 

Um outro aspecto que contribui para o reconhecimento do ser-com tanto se estruturar 

como se constituir a através de um viés pragmático é a consideração do ente humano infantil. 
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Muito se fala a respeito de quando um ente humano infantil se torna um caso de ser-aí (para 

utilizar a nomenclatura de Haugeland). Dreyfus sugere que antes de poder adentrar em 

contextos práticos e significativos, o bebê deve ser socializado através de práticas correntes e 

compartilhadas através de imitação e acumulação de experiências necessárias até ser capaz de 

agir em função de quê. É a partir desses contextos que o ente humano passa a ser-aí, ou seja, 

projetar-se em possibilidades – a partir de um contexto prático e de socialização (DREYFUS, 

1995, p. 187). Essa contribuição de Dreyfus demonstra que desde a base o aspecto social e o 

aspecto prático do ser-aí andam juntos. Tal consideração pode ser uma evidência de um 

constitutivismo prático da estrutura do ser-com. 

Shaun Gallagher investiga alguns temas pertinentes da filosofia heideggeriana e 

relaciona-os com estudos em ciências cognitivas. Um desses temas é a intencionalidade social. 

Segundo ele, o modo imediato que o ser-aí encontra outros entes humanos é através dos 

contextos práticos cotidianos, os quais, como foi explicitado anteriormente, fazem referência 

direta aos outros. Mas ele é categórico ao afirmar que Heidegger rejeita a ideia de um 

conhecimento ou reconhecimento intelectualizado do outro - o que favorece uma concepção 

pragmática e progressiva dos comportamentos intencionais sociais (GALLAGHER, 2012, p. 

214). Alguns exemplos que Gallagher traz corroboram essa interpretação. Um deles é o que ele 

chama de intersubjetividade primitiva/primária e ocorre em crianças até os nove meses de 

idade. Nesse contexto haveria uma interação não-mentalista e imediata na qual a compreensão 

se dá sem ser necessário fazer referência a estados ou conteúdos mentais do outro – um senso 

perceptivo primário/primitivo o qual já está implícito no comportamento de interação do recém-

nascido. Aqui os bebês conseguem distinguir entre objetos inanimados e agentes e são capazes 

de imitar ou responder os gestos faciais de outras pessoas. Um outro exemplo de Gallagher é a 

intersubjetividade secundária a qual, segundo ele, se aproxima muito das interpretações 

heideggerianas de interação social. Crianças em torno de um ano de idade são capazes de 

perceber que as pessoas ao seu redor interagem com o mundo, reconhecendo que essa interação 

se dá através de expressões, entonações, gestos e movimentos corporais. Assim como, são 

capazes de reconhecer que tais comportamentos estão intimamente conectados com contextos 

pragmáticos. Aqui Gallagher aponta para a noção de atenção e situação compartilhada, na qual 

as crianças aprendem o sentido dos objetos e para que são utilizados. A criança é capaz de 

acompanhar o olhar do outro e perceber para onde e para que ele se direciona, reconhecendo se 

a pessoa em questão quer algo, ou intenta algo – obviamente que a partir de uma capacidade 

linguística restrita, já que a crianças está começando a aprender a se comunicar verbalmente 

(GALLAGHER, 2012, p. 219-22).  
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Também há o fato de que Heidegger raramente fala de um encontro face-a-face entre 

entes existentes, geralmente esse encontro se dá em situações práticas. Porém, Gallagher aponta 

algumas ocasiões nas quais há uma interação mais complexa: encontrar outra pessoa que está 

passando por um momento de luto e alguém que está de bom humor – são modos de ser-com 

que não podem ser reduzidos a um comportamento prático. 

Em relação à um possível constitutivismo linguístico e discursivo na estrutura da 

intencionalidade social é possível encontrar algumas evidências textuais em Ser e Tempo: 

 

O ouvir e o compreender estão antecipadamente vinculados ao discorrido a respeito 

como tal. A comunicação não “partilha” a primária relação-de-ser com o ente de que 

discorre; mas o ser-um-com-o-outro move-se no discorrer-uns-com-os-outros e no 

ocupar-se daquilo-de-que-o-discurso discorre (HEIDEGGER, 2012, p. 475). 

Essa passagem evidência a estreita conexão entre o discurso e sua estrutura com a 

intencionalidade social quando Heidegger reconhece que o ser-com move-se em uma das 

estruturas do discurso: aquilo que se discorre. Com isso parece que Heidegger reconhece haver 

um aspecto essencial ao ser-com que não pode se desvincular do âmbito discursivo. 

Na passagem abaixo Heidegger evidencia que o falatório, o modo cotidiano do discurso, 

não pode de desvincular do ser-com: 

 

O falatório e o público ser do interpretado que ele contém são constituídos no ser-um-

com-outro. O falatório não é um produto como que desligado do ser-um-com-o-outro, 

a subsistir por si mesmo no interior do mundo [...]. O falatório é o modo de ser do ser-

um-com-o-outro ele mesmo e não algo que só surge em certas circunstâncias influindo 

no ser-aí “de fora” (HEIDEGGER, 2012, p. 497). 

 

 

Nas evidências textuais, Heidegger demonstra como comunicação e intencionalidade 

social não podem ser compreendidas de maneira separadas. Nesse sentido, comunicação é 

também enunciação, expressão, compartilhamento de informações, sentido e inteligibilidade: 

 

Enunciação significa comunicação, proferição [...]. Ela é fazer-que-se-veja-

juntamente o mostrado no modo do determinar. O fazer-ver-juntamente partilha com 

outrem o ente mostrado em sua determinidade (HEIDEGGER, 2012, p. 439). 

 

 

O aspecto discursivo constitutivo do ser-com também pode ser visto no ser-aí imerso 

em suas práticas cotidianas, como explicita Heidegger, 

 

Discorrer é a articulação “significante” da inteligibilidade do ser-no-mundo, ser-no-

mundo ao qual pertencem o ser-com e, na ocupação, o manter-se cada vez em um 

modo determinado do ser-um-com-o-outro. Este é discursivo como assentir e 

dissentir, exortar, prevenir, como discussão, consulta, intercessão e além disso “fazer 
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declarações” e como discorrer no modo de “fazer discurso” (HEIDEGGER, 2012, p. 

457) 

 

Mesmo que Heidegger enfatize o modo da disponibilidade como o acesso primário que 

o ser-aí tem de entes, não é possível oferecer uma resistência do ser-aí perante as categorias 

interpretativas subsistentes. Para McMullin, a distinção entre disponibilidade e subsistência 

permite que Heidegger reconheça a realidade de entes de maneira independente da prática 

humana. Para a autora as categorias ontológicas de disponibilidade e subsistência não devem 

ser reconhecidas como uma ordem de primazia metafísica (McMULLIN, 2013, p. 80). Para 

Polt a abertura de mundo, além da compreensão e do encontrar-se, ocorre especialmente a partir 

da linguagem como comunicação. A abertura como comunicação permite a abertura do aí, do 

aí dos outros, e mantém a abertura de mundo através da sociabilidade da comunicação (POLT, 

2010, p. 55).  

Já para Gorner, Heidegger não faz nenhuma referência à linguagem no tratamento do 

ser-com (GORNER, 2017, p. 82). Gallagher também defende a linha interpretativa de que 

Heidegger rejeita a ideia de uma compreensão do outro em termos intelectualizados e temáticos 

ou que as relações sociais são primariamente cognitivas. Sua análise sugere que o encontro com 

outros ocorre apenas em um contexto o qual já foi definido através de práticas ocupacionais. 

Para o autor, as ocupações e o âmbito prático no qual o ser-aí se insere no mundo cotidiano 

parece já ter sido definido antes de um encontro com outros, mesmo que Heidegger afirme 

haver uma equiprimordialidade entre ser-com e ser-no-mundo (GALLAGHER, 2012, p. 190). 

Para McMullin é errôneo afirmar que a relação social é mediada por utensílios como 

alguns intérpretes sugerem. Para ela, são os utensílios que são mediados pelo outro, pelo 

reconhecimento do outro e por tudo aquilo que a estrutura do ser-com traz consigo 

(McMULLIN, 2013, p.86). Ela ainda defende que não faz sentido dizer que o modo de 

encontrar utensílios no mundo e os outros em suas atividades cotidianas é primordial, pois o 

que é primordial, de fato, é a dimensão social do encontro com entes mundanos (McMULLIN, 

2013, p. 87). A autora ainda rejeita que haja possibilidade de tratar a dimensão social através 

das categorias da disponibilidade e da subsistência (McMULLIN, p. 85). A única maneira de 

tratar dessa dimensão social é através da preocupação como aspecto que caracteriza todos os 

modos possíveis de se relacionar com outros (McMULLIN, 2013, p. 143). 

A partir das análises feitas ao longo da dissertação é inegável que o âmbito prático 

possui muito mais atenção na interpretação de Heidegger. O filósofo parece ater-se muito mais 

às interpretações do modo como o mundo cotidiano das ocupações molda o ser-aí e suas 

práticas, assim como, sua identidade. Levando para a questão da intencionalidade social, 
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também parece haver um reconhecimento forte do modo como o âmbito prático e pragmático 

se insere e constitui muito da relação social entre entes humanos. Porém, a questão discursiva 

é constitutiva do ente humano. O discurso é parte originária da abertura de mundo e nele se 

inserem os fenômenos da expressão, linguagem e comunicação. Também fica visível como a 

linguagem e a comunicação parecem estar sempre de pano de fundo da intencionalidade social, 

assim como, suas outras possibilidades, como o ouvir e o calar. 

Diante de tantas possibilidades interpretativas, tanto a respeito da abertura de mundo, 

quanto da questão da intencionalidade social, me parece haver uma equivalência de ambas as 

interpretações analisadas ao longo desta dissertação. Mesmo que Heidegger afirme que o 

âmbito prático é primário no que concerne a compreensão e as práticas do ente humano, assim 

como, o modo como os outros aparecem em mundo para ele, é inegável que a linguagem se 

insere em todos esses campos. Mesmo que não seja de caráter proposicional, predicativo e 

temático, esse é só o encontro primário. Na minha interpretação, a partir do momento que um 

ente humano se socializa e é capaz de compreender que sua existência consiste em projeção em 

possibilidades e que é capaz de compreender a si, aos outros e a mundo o aspecto temático não 

tem como se desvincular de todas as suas práticas cotidianas e mesmo as autênticas. 

Minha interpretação diante de tudo que foi apresentado é que há uma hierarquia de 

apresentação, mas não uma hierarquia de comportamentos intencionais. Como sugere 

Casanova,  

Nem mesmo um trabalhador de uma oficina extremamente movimentada permanece 

incessantemente imerso em sucessivas atividades ocupacionais, mas mesmo esse 

trabalhador se acha muitas vezes envolvido em discussões que encerram direta ou 

indiretamente noções não-utensiliares como felicidade, coragem, amizade, bem e mal 

entre outras. Mais ainda: porquanto a linguagem cotidiana opera sem mais com 

conectivos lógicos como negação, igualdade, diferença, ela traz consigo 

necessariamente uma gramática intrínseca que não parece à primeira vista explicável 

a partir da assunção do horizonte fenomenal dos utensílios (CASANOVA, p. 46-47). 

 

Mesmo um trabalhador imerso em suas ocupações cotidianas tematiza, tematiza o outro, 

seu trabalho e suas vivências. Mesmo um trabalhador nesses termos, utiliza linguagem 

predicativa e proposicional ao mesmo tempo que utiliza um martelo com maestria sem precisar 

falar desse martelo em específico e de suas propriedades. Mesmo que o martelo se mostre 

primeiramente como um utensílio disponível, as propriedades desse utensílio estão ali prontas 

para serem descobertas pelo ente humano. Trago aqui novamente o que Heidegger diz a respeito 

de seu objetivo com a análise das ocupações cotidianas:  

 

A partir desta primeira caracterização do fenômeno do mundo e através dela, trata-se 

de avançar até a apresentação do conceito de mundo enquanto problema. Nunca me 

ocorreu, porém, querer afirmar e demonstrar, através dessa interpretação, que a 
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essência do homem consiste em manusear colher e garfo e andar de trem 

(HEIDEGGER, 2001, p. 229, grifo nosso). 

 
 

Minha interpretação e conclusão a partir das análises feitas ao longo da dissertação e à 

luz do problema escolhido para a investigação se assemelha e anda junto com a de Robert 

Brandom: há uma equivalência entre uma instância pragmática e outra linguística e temática no 

que concerne aos comportamentos intencionais do ente humano. 

 

5.3 RETOMADA E AVALIAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema investigado nesta dissertação refere-se a uma tensão interpretativa presente 

em Ser e Tempo a respeito da articulação da abertura de mundo. Em Ser e Tempo, Heidegger 

apresenta dois modos de articulação os quais parecem conflitar entre si. Primeiro, ele sugere 

que os comportamentos intencionais são estruturados primariamente de maneira prática e não-

temática e que todos os comportamentos intencionais temáticos, proposicionais e predicativos 

são derivados dessa instância cotidiana ocupacional. Tal interpretação foi designada aqui como 

interpretação pragmática. Essa interpretação possui fortes evidências textuais em Ser e Tempo 

e outras obras do período o reconhecimento de muitos intérpretes da obra do filósofo alemão. 

Porém, a tensão interpretativa se dá a partir de afirmações que Heidegger faz no §34, ao dizer 

que a linguagem e o discurso são originários e primordiais na constituição do ser-aí e na 

articulação da abertura de mundo. Tal modo de conceber a articulação da abertura de mundo 

foi designado aqui como interpretação linguística. Embora haja menos evidências textuais a 

respeito desse possível constitutivismo linguístico elas são suficientes para tornar essa temática 

conflitante. 

O que foi proposto na dissertação foi uma apresentação e análise de ambas 

interpretações e uma avaliação a partir da estrutura do ser-com. A conclusão a que se chegou 

no fim desse trabalho de pesquisa, foi que há uma equivalência de ambas as interpretações e 

dos comportamentos intencionas do ser-aí: práticos, discursivos e temáticos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como problema central a questão articulação da abertura de 

mundo. Foi identificado haver uma tensão interpretativa no que concerne a articulação da 

abertura de mundo. Em um primeiro momento, Heidegger, em Ser e Tempo, sugere que a 

abertura de mundo é articulada através de níveis intencionais, de modo que, se estrutura de 

maneira estratificada. Nesse contexto, a articulação da abertura inicialmente se estruturaria a 

partir de comportamentos práticos e ocupacionais que não seriam predicativos e nem temáticos. 

Os comportamentos intencionais sofisticados, temáticos e predicativos, seriam derivados de 

comportamentos mais básicos. Tal modo de ler Ser e Tempo é referido na dissertação como 

interpretação pragmática. Em um segundo momento, Heidegger contradiz sua construção 

interpretativa, sugerindo que a articulação da abertura de mundo se estruturaria originariamente 

a partir de aspectos linguísticos e discursivos. Essa tensão argumentativa surge no §34 de Ser e 

Tempo e destoa daquilo que Heidegger havia apresentado até o momento. A interpretação que 

reconhece haver um constitutivismo linguístico na estrutura da abertura de mundo é referida na 

dissertação como interpretação linguística. Além de apresentar e analisar ambas as 

interpretações a respeito da articulação da abertura de mundo, a dissertação propôs uma 

avaliação de tais interpretações a partir da estrutura do ser-com. Buscou-se na intencionalidade 

social se haveria uma prevalência de alguma das interpretações ou se haveria uma equivalência 

entre elas. Chegou-se à conclusão de que há uma equivalência, de modo que, ser-no-mundo é 

existir de maneira prática e tematizante. 

A dissertação organizou-se em quatro capítulos. O primeiro foi uma reconstrução de 

alguns aspectos da Divisão I do projeto de Ser e Tempo, focando em temas caros e importantes 

para a construção e avaliação do problema proposto. O segundo capítulo ocupou-se da 

interpretação pragmática, com o intento de apresentar, problematizar e analisar no que consiste 

tal interpretação. O capítulo, além de apresentar o modo como a interpretação se constrói em 

Ser e Tempo, a partir de derivações e modificações da estrutura intencional do ser-aí, apresentou 

contribuições de intérpretes ao modelo pragmático, críticas e analisou evidências textuais em 

favor da interpretação. O terceiro capítulo, do mesmo modo, ocupou-se da interpretação 

linguística. Nele, foram analisados a estrutura do discurso e o fenômeno da linguagem, assim 

como, contribuições de intérpretes favoráveis à uma leitura constitutivista a respeito da 

linguagem em Ser e Tempo. Por fim, foi feita a análise de bases documentais em favor à 

interpretação linguística. O último capítulo operou como avaliação e estudo de caso. A 

estrutura do ser-com serviu como estudo de caso para avaliar se haveria uma prevalência de 
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alguma das interpretações nessa estrutura específica ou se haveria possibilidade de equivalência 

entre elas. 

A conclusão da investigação é de que há uma equivalência entre ambas as 

interpretações. Os aspectos pragmáticos e discursivos da existência humana permeiam todas as 

atividades e instâncias do ente humano, de maneira equivalente. 
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