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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do fenômeno do mundo 

tal como esse conceito aparece em Heidegger na analítica existencial desenvolvida em 

Ser e Tempo (1927). O mundo é compreendido por Heidegger como um dos 

constituintes fundamentais do Dasein. Por conseguinte, procuraremos mostrar que essa 

investigação desempenha uma função decisiva na estratégia argumentativa 

heideggeriana. Veremos que o fenômeno do mundo resguarda um primado 

metodológico a partir da delimitação do âmbito da cotidianidade mediana, uma vez que 

se mostra como um primeiro horizonte para o qual o Dasein se dirige em seu existir. 

Desse modo, desde o início da investigação empreendida por Heidegger, o referido 

fenômeno já se mostrava como uma questão para o filósofo. Para tanto, analisamos: a 

tradição fenomenológica, em traços gerais, a partir da sua origem no pensamento 

kantiano e seu desdobramento a partir do pensamento de Husserl; algumas “vias” pelas 

quais a noção de mundo é investigada por Husserl; e os indicativos apresentados por 

Heidegger no início da analítica. Destas análises, emerge o fio condutor a ser seguido 

pela investigação, isto é, o aspecto pragmático assumido pela analítica, visto que o 

modo mais imediato do Dasein se relacionar com o mundo e no mundo não é a partir de 

um comportamento cognitivo e sim do uso dos utensílios. Por conseguinte, nos 

deteremos na análise do fenômeno do mundo desenvolvida por Heidegger no tratado, 

apresentando os elementos que consideramos fundamentais para sua elaboração. É 

nesse sentido que se insere na investigação o tema da espacialidade e da linguagem 

enquanto elementos fundamentais para sua compreensão. A partir da análise desses dois 

elementos, o fenômeno do mundo se revelará um complexo referencial estruturado em 

uma “totalidade significativa” (Bedeutungsganze). Disso se segue que o que está no 

bojo desta elaboração de fenômeno do mundo pode ser compreendido como horizonte 

de habitação que resguarda uma dimensão poética. Por fim, apresentamos uma análise 

comparativa entre a elaboração que buscamos desenvolver em relação a outras duas 

interpretações. Desse modo, portanto, conscientes da abrangência e a complexidade da 

temática do mundo, de modo especial, no pensamento de Heidegger, não temos a 

pretensão de esgotá-la, antes, buscamos desenvolver uma primeira aproximação. 

 

 

Palavras-chave: Fenômeno do mundo, Cotidianidade Mediana, Linguagem, Espaço. 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to present a world phenomenon analysis – concept by Heidegger in the 

existential analytics developed in Being and Time (1927). The world is comprehended 

by Heidegger as one of the fundamental constitutive of Dasein. Moreover, we intend to 

show that this investigation performs a decisive function in the argumentative strategy 

of Heidegger. We will see that the world phenomenon shields a methodologic primacy 

from the delimitation of the median daily life, once it shows itself as a first horizon to 

where the Dasein turns in its existence. This way, since the beginning of Heidegger’s 

investigation, the phenomenon appeared as a question. For this, we will analyze: the 

phenomenological, in general traces, since its origins in Kant’s thinking and its 

development from Husserl thinking; some “ways” by which the notion of world is 

investigated by Husserl; and the indicatives presented by Heidegger in the beginning of 

the analytics. The guiding principle emerges from those analysis, that is, the pragmatic 

aspect assumed by the analytics, considering that the most immediate manner through 

which the Dasein relates itself with (and in) the world is not from a cognitive behavior, 

but from the usage of utensils. Consequently, we will consider the analysis of the world 

phenomenon developed by Heidegger in the treaty, presenting the elements regarded for 

us as fundamental for its elaboration. This way it is inserted in the investigation the 

theme of spatiality and the language as fundamental elements for its comprehension. 

From the analysis of these elements, the world phenomenon will reveal a referential 

complex structured in a “significative totality” (Bedeutungsganze). What lies in the 

scope of this elaboration of world phenomenon can be understood as a horizon of 

habitation that shields a poetic dimension. Finally, we present a comparative analysis 

between the elaboration we intend to develop and two other interpretations. This way, 

therefore, considering the coverage and the complexity of the world thematic, in a 

special manner, in the thinking of Heidegger, we do not intend to exhaust it, but to 

search to develop a first approach. 

 

Keywords: World Phenomenon; Median daily Life; Language; Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da ideia de 

fenômeno do mundo no pensamento de Heidegger. O termo mundo é um dos conceitos-

chave no programa filosófico heideggeriano, perpassando-o desde os primeiros trabalhos 

até os escritos tardios. Assim, sua importância pode ser justificada por meio das várias 

investigações/interpretações1 realizadas pelo autor2. Tal noção, por sua vez, abre 

inúmeras possibilidades de investigações e esgotá-las seria uma pretensão 

exageradamente ambiciosa. Desse modo, no que segue, restringiremos nossa análise ao 

fenômeno do mundo tal como esse conceito aparece desenvolvido por Heidegger na 

analítica existencial do Dasein empreendida, nesta que é, por certo, sua obra mais 

significativa, Ser e Tempo (1927). 

Neste sentido, assumiremos como ponto de partida que o fenômeno do mundo 

desempenha um papel decisivo nas investigações empreendidas pelo autor, de modo 

especial, na década de 1920 - período que podemos destacar a interpretação da 

hermenêutica da facticidade cujo corolário seria o programa da Ontologia Fundamental, 

delineado em Ser e Tempo. Isso porque o referido fenômeno é compreendido como um 

dos constituintes fundamentais do Dasein, o ente eleito por Heidegger como norteador 

das investigações neste período, isto é, o fenômeno do mundo é um dos constituintes da 

estrutura unitária expressa pela designação ser-no-mundo (In-Der-Welt-Sein). Essa 

estrutura, de acordo com Heidegger, será a base sobre a qual a analítica se desenvolverá3. 

Assim sendo, o mundo se mostra como o primeiro constituinte a ser analisado.  

Em decorrência dessa primazia é que podemos justificar a importância que a 

análise do fenômeno do mundo exerce na estrutura argumentativa de heideggeriana. 

                                                 
1O binômio investigação/interpretação refere-se a uma das características do pensamento de Heidegger. 

Assim, quando nos servimos do binômio, é para indicar a posição de Heidegger enquanto leitor, mas, ao 

mesmo tempo, intérprete crítico da história da filosofia.   
2De acordo com o verbete mundo do Dicionário Heidegger de Michael Inwood, encontramos, pelo menos, 

três modos de investigação/interpretação realizados por Heidegger sobre o termo de mundo, a saber: i) 

História do conceito de Mundo; ii) Mundo Circundante; e iii) Mundo enquanto elemento de comparação. 

Além disso, podemos acrescentar as discussões acerca do termo mundo: a quadratura, a visão de mundo e 

imagem de mundo, apresentadas por Inwood em outros verbetes. (Cf. INWOOD, 2002, pp. 120-2). Em 

Introdução à Filosofia de 1928-9 e Sobre a essência do fundamento, de 1929, Heidegger empreende uma 

historiografia sobre o conceito de mundo. No que se refere à análise do mundo circundante, conferir: 

Interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles: Introdução à pesquisa fenomenológica (1921-22); 

Ontologia (Hermenêutica da Facticidade) (1923); O Conceito de Tempo (Tratado de 1924). Essa indicação 

acompanha o conteúdo de uma nota de rodapé elaborada por Heidegger no final do §15, no qual ele diz que 

tem se ocupado da análise do mundo circundante em suas preleções desde o semestre de inverno de 1919-

20 (Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 120). Ver também: Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: Mundo – 

Finitude – Solidão (1929/30); “...Poeticamente o homem habita” (1951/1954). 
3Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 98. 
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Desse modo, compreendemos que antes mesmo da análise específica deste constituinte, 

empreendida por Heidegger no Terceiro Capítulo da Primeira Seção de Ser e Tempo, é 

possível reconhecer que ele exerce uma função importante na argumentação. Tal função, 

na condição de uma indicação metodológica, consiste na delimitação do “ponto de 

partida” e o “plano de fundo” da analítica. Ou seja, se a base da analítica é a estrutura 

unitária ser-no-mundo, tal estrutura traz no seu bojo alguns elementos basilares, dentre 

eles o fenômeno do mundo. Disso se segue que o que está em jogo nessa função 

desempenhada pelo fenômeno do mundo pode ser compreendido tanto a partir de uma 

interlocução com a tradição filosófica quanto uma discussão específica com a tradição 

fenomenológica, que constitui um dos nossos interesses. Assim, no que se refere à 

tradição filosófica, a análise do fenômeno do mundo, enquanto um constituinte do Dasein, 

se insere na tarefa da reelaboração adequada da questão do sentido do ser (Seinsfrage) a 

partir da meta provisória que consiste na analítica existencial. Neste sentido, na análise do 

fenômeno do mundo está imbricado a concepção de existência (Existenz) elaborada por 

Heidegger. Não é preciso mencionar que a noção de mundo é central em toda tradição 

fenomenológica inaugurada por Husserl4. Por conseguinte, a importância dessa temática 

pode ser justificada a partir da influência que ela exerce tanto na filosofia quanto em 

outras áreas. Assim sendo, a análise desenvolvida por Heidegger acerca do fenômeno do 

mundo se insere como elemento importante deste debate que remonta ao famoso conceito 

husserliano de mundo da vida (Lebenswelt) e, por conseguinte, contribui para o seu 

desdobramento.  

A partir deste contexto é que justificamos expressão fenômeno do mundo 

(Weltphänomens) tal como encontramos em Ser e Tempo. Contudo, primeiramente, faz-se 

necessário distingui-las de outra possível opção de nomenclatura, a saber, fenômeno de 

mundo. Ora, a conotação que essa última expressão parece transmitir é a de um fenômeno 

derivado do mundo. Neste caso, o mundo compreenderia uma instância contraposta. É 

com o objetivo de se contrapor a essa conotação de mundo que podemos compreender o 

motivo de Heidegger utilizar fenômeno do mundo. O mundo, conforme veremos, não é 

uma instância, um aspecto com a qual o Dasein escolhe ou não relacionar-se, mas ao 

contrário, entre Dasein e mundo há um imbricação. Sendo assim, não são compreendidos 

como dois fenômenos e sim como um único e mesmo fenômeno. Assim, conforme 

pretendemos mostrar, a compreensão de mundo elaborada por Heidegger não se confunde 

nem com uma totalidade de coisas aglomeradas nem com um espaço determinado. Como 

                                                 
4Dentre alguns autores que atestam essa afirmação, podemos destacar: Sartre, Merleau-Ponty, Max Scheler. 
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tentaremos mostrar, a expressão fenômeno do mundo satisfaz a conotação de horizonte 

que Heidegger pretende evidenciar. Ademais, no bojo dessa expressão contempla o que 

podemos denominar de dimensão poética que a noção de mundo resguarda enquanto uma 

“totalidade significativa”. Desse modo, compreendemos que na expressão fenômeno do 

mundo está imbricada essas duas dinâmicas primordiais que a noção de mundo contém: a 

de horizonte enquanto um “onde” o Dasein vive, e a poética enquanto o que possibilita as 

demais compreensões usuais de mundo. 

Desse modo, portanto, o presente trabalho será organizado da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo, trataremos do primado metodológico resguardado na análise 

do fenômeno do mundo. Compreendemos que esse primado exerce uma função 

importante no que tange o desenvolvimento da analítica e, de modo especial, para a 

elaboração da noção de mundo apresentada por Heidegger em Ser e Tempo. Para tanto, 

primeiramente, delimitaremos o escopo da referida investigação. Tal delimitação faz-se 

necessária tendo em vista as diversas influências que o pensamento heideggeriano 

contém. Assim sendo, a investigação empreendida por Heidegger se circunscreve no 

contexto da tradição fenomenológica, cujos primórdios remontam para Kant e os 

desdobramentos que advém do pensamento de Husserl. A isso dedicaremos o primeiro 

tópico deste capítulo. Na sequência, apresentaremos algumas “vias” em que a noção de 

mundo é investigada por Husserl. A análise dessas “vias” nos auxiliará na compreensão 

do primado metodológico contido no fenômeno do mundo. Por fim, num terceiro tópico, 

buscaremos expor como é possível atribuir ao fenômeno do mundo um primado 

metodológico, isto é, compreender a noção como “ponto de partida” e os direcionamentos 

nele imbricados. Tal constatação, como veremos, emerge da análise dos indicativos 

apresentados por Heidegger nos parágrafos iniciais do tratado Ser e Tempo.   

No segundo capítulo, nos deteremos sobre investigação do fenômeno do mundo 

empreendida por Heidegger em Ser e Tempo. Isto nos possibilitará estabelecer uma 

compreensão do fenômeno do mundo como uma totalidade significativa 

(Bedeutungsganze). Assim o mundo se revela como um horizonte no qual o Dasein 

habita a partir de uma dimensão poética. Nesse sentido, o mundo não se revela como 

sendo apenas um “espaço” determinado. Ao contrário, habitar o mundo refere-se, antes 

de tudo, à dimensão mais originária na qual o Dasein se constitui, que é a existência. 

Disso se segue que a sua dimensão poética emerge a partir da dinâmica de 

comportamento no mundo e com o mundo. Desse modo, apresentaremos como Heidegger 

elabora a referida investigação e os pontos que consideramos serem os mais importantes 

para a sua realização, a saber: a espacialidade e a linguagem. À análise da importância 
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destes dois elementos será dedicado o primeiro tópico deste segundo capítulo. Em 

seguida consideraremos, nos dois tópicos seguintes, cada um deles de maneira mais 

detida. Com isto, consideramos fazer sobressair o quanto a investigação sobre a 

espacialidade desempenha uma função elementar para a argumentação heideggeriana do 

fenômeno do mundo, pois sua análise permite a Heidegger colocar a questão a partir de 

um âmbito que difere da concepção de espaço métrico. Essa argumentação corrobora para 

Heidegger a elaboração de sua concepção de fenômeno do mundo para além da 

compreensão de objeto que se contrapõe ao Dasein. Por conseguinte, o tema da 

linguagem também se revela com basilar para a elaboração da compreensão de fenômeno 

do mundo, apesar dessa relação não estar totalmente explicitada por Heidegger ele 

mesmo. A importância desta temática para o nosso propósito se revela pela intenção de 

Heidegger de recuperar o sentido primordial de logos enquanto fala. 

Por fim, no terceiro capítulo, realizaremos, em linhas gerais, uma análise 

comparativa entre a elaboração da compreensão de fenômeno do mundo que aqui nos 

interessa particularmente em relação como outras duas interpretações acerca dessa 

mesma temática. A partir dessa contraposição será possível avaliar a compreensão que 

procuramos desenvolver ao longo desta investigação. Privilegiaremos duas perspectivas 

muito distintas de interpretação, a saber: as de Walter Biemel e de Richard Rorty. Neste 

sentido, além de pertencerem a correntes de pensamento diferentes, isto é, 

fenomenológica e pragmatista, o nosso interesse nestas interpretações decorre da 

estratégia adotada pelos intérpretes em suas análises. De fato, encontramos no livro de 

Biemel, Le concept de monde (1950), uma análise mais exegética da noção de mundo no 

pensamento de Heidegger. Já nas análises empreendidas por Rorty em seus diversos 

ensaios sobre Heidegger, podemos observar uma postura crítica que oferece um 

interessante contraponto para as nossas considerações que, por seu estilo e natureza, se 

aproximam mais do modo como Biemel compreende o tema. 

 Como se verá, não temos a pretensão de esgotar nem o tema nem o pensamento 

de Heidegger a respeito da noção de mundo. Temos plena consciência de sua abrangência 

e de sua complexidade. Assim, buscamos, dentro dos limites que circunscrevem uma 

pesquisa como esta, elaborar uma primeira aproximação da temática. 
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CAPÍTULO I 

O PRIMADO DO FENÔMENO DO MUNDO EM HEIDEGGER E A TRADIÇÃO 

FENOMENOLÓGICA 

 

“Aqui também os deuses estão presentes.”  

Heráclito5 

 

 

Em Ser e Tempo a noção de mundo, compreendido como mundo circundante 

(Umwelt) exerce um papel importante para o desenvolvimento da analítica existencial do 

Dasein6. Isso porque o mundo é compreendido como um dos constituintes estruturais 

fundamentais do Dasein. Assim, conforme veremos mais adiante, a analítica consiste na 

interpretação das estruturas originárias do Dasein, enquanto uma das tarefas necessárias 

na busca pela recolocação da questão pelo sentido do Ser (Seinsfrage), empreendida por 

Heidegger em Ser e Tempo. Diante disso, o propósito deste primeiro capítulo será de 

compreender o primado metodológico da interpretação do fenômeno do mundo na 

analítica. 

Assim, no desenvolvimento da analítica existencial, um dos modos pelos quais o 

Dasein pode ser compreendido é a partir da estrutura expressa pela designação ser-no-

                                                 
5Cf. HEIDEGGER, 1973c, p. 368. 
6A linguagem adotada por Heidegger com suas traduções, análises etimológicas e neologismos ocupa um 

lugar de destaque na literatura secundária. Disso se segue que, “além das várias dificuldades de tradução 

apresentadas, Ser e Tempo nos confronta com um dilema todo especial. Traduzir ou não traduzir Dasein?” 

(SCHUBACK, 2013, p. 16). O motivo de tal impasse pode ser explicado considerando alguns pontos, 

apresentados por Marcia Sá Cavalcante Schuback no texto prefácio “A perplexidade da presença”, para 

além de questões propriamente técnicas de tradução: “Traduzir não é simplesmente conduzir uma língua 

para outra, uma palavra para outra, mas conduzir a língua para o horizonte de experiência a partir do qual 

uma palavra se pronuncia, se enuncia” (SCHUBACK, 2013, p. 17). Disso se segue que, por um lado, “na 

tradução de Dasein não está em jogo uma única palavra ou um único termo técnico, mas a complexa 

conjugação da presença humana em seus vários níveis de realização finita” (SCHUBACK, 2013, p. 29). 

Neste caso, alguns tradutores/intérpretes preferem não adotar nenhuma tradução, por exemplo, a edição Ser 

e Tempo bilíngue da Col. Multilíngues de Filosofia Unicamp com a tradução de Fausto Castilho e a edição 

americana. Por outro lado, conforme alega Schuback: “a não tradução acaba, por fim, reduzindo todo 

esforço por continuar a pensar Ser e Tempo (...)” (SCHUBACK, 2013, p. 16); ainda no mesmo sentido, 

“(...) não traduzir Dasein é deixar intocada a questão crucial da filosofia de Heidegger” (SCHUBACK, 

2013, p. 31). Assim, outro grupo de tradutores/intérpretes do pensamento de Heidegger adotam traduções 

em seus textos como, por exemplo, a própria Márcia Sá Cavalcante Schuback que traduz Dasein por 

“presença”; já Ernildo Stein, Marco Antônio Casanova e João MacDowell preferem uma tradução literal do 

referido termo por “ser-aí”. No caso de MacDowell, ele utiliza as seguintes designações: “aí-ser” ou “eis-aí-

ser”; a edição francesa também adota a tradução do termo para “etrê-lá”. Assim, apesar de haver esse 

impasse, optamos por não adotar nenhuma tradução preservando o termo no original. Ora, tal adesão 

justifica-se no que Schuback considerou como palavras intraduzíveis: “são intraduzíveis porque não podem 

substituir a tarefa de pensar aquilo a serviço do que elas estão” (SCHUBACK, 2013, p. 17). Ademais, ao 

final da edição, no glossário, encontra-se uma nota explicativa sobre o termo Dasein (Cf. HEIDEGGER, 

2013, p. 561, Nota 1). Nesta nota, a tradutora procura explicitar, além das origens do termo e o sentido que 

Heidegger o emprega, os motivos para a sua tradução. (Cf. ESCUDERO, 2009, pp. 63-5; HEIDEGGER, 

2013; INWOOD, 2002, pp. 29-31; SHUBACK, 2013). 
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mundo (In-Der-Welt-Sein), outra forma de dizer ser-em-um-mundo. Assim, ao utilizar a 

expressão ser-no-mundo, Heidegger tem em vista estabelecer um “ponto de partida” 

adequado para a analítica existencial do Dasein: “O ponto de partida adequado para a 

analítica do Dasein consiste em se interpretar esta constituição” (HEIDEGGER, 2013, p. 

98). Nesse sentido, diz Lévinas sobre a expressão: “o ser-no-mundo não é, pois, a 

afirmação do fato banal de o homem se encontrar no mundo; é uma nova expressão da 

fórmula inicial: o Dasein existe de tal forma que compreende o ser” (LÉVINAS, 1997, p. 

84). Desse modo, a expressão ser-no-mundo não implica uma somatória de elementos, 

antes, ela visa a referir-se a uma estrutura unitária, expressa na utilização do hífen entre 

os termos7: “A expressão composta ‘ser-no-mundo’, já na sua cunhagem mostra que 

pretende referir-se a um fenômeno de unidade” (HEIDEGGER, 2013, p. 98). Por 

conseguinte, a expressão traz em seu bojo uma tríplice indicação: em-um-mundo; ente e 

ser-em e que, por conseguinte, consistem nos capítulos que compõem a primeira seção da 

primeira parte de Ser e Tempo. Esses constituintes designam respectivamente: análise 

ontológica do mundo, isto é, a mundanidade do mundo (Weltlichkeit); pergunta-se sobre 

quem é esse ente que se encontra no mundo, e, por fim, ser-em (In-sein) analisa sobre o 

modo como esse ente se encontra inserido neste âmbito que é o mundo, isto é, questiona-

se sobre a espacialidade8 desse ente que é o Dasein9. Nesse sentido, o que está no bojo da 

referida expressão está diretamente relacionado com as seguintes questões: “Entretanto, 

que significa ‘mundo’? Que quer dizer ‘em’ em um mundo? Como é isso ‘ser’ em um 

mundo?” (HEIDEGGER, 2013b, p. 90). Sendo assim, os constituintes que compõem essa 

unidade estrutural não podem ser pensados separadamente, mas sempre em correlação.  

Disso se segue que, apesar da tematização individual, por parte de Heidegger, dos três 

constituintes, elas preservam uma referência ao todo estrutural: “todo destaque de um 

destes momentos constitutivos significa destacar também os demais, isto é, significa ver, 

cada vez, todo o fenômeno” (HEIDEGGER, 2013, p. 99). Portanto, podemos 

compreender que a análise individual dos constituintes que compõem a estrutura unitária, 

realizada por Heidegger, decorre de uma estratégia metodológica, de modo que não há 

uma hierarquia entre esses constitutivos, mas que há entre eles um que possui um 

primado metodológico10, a saber, o mundo. 

                                                 
7O uso de hífen nas expressões é uma das características mais marcantes da linguagem empregada por 

Heidegger em seus textos. De acordo com o autor, o emprego dessa estrutura de linguagem não deve ser 

associada a nenhum tipo de capricho pessoal, mas decorrer do próprio fenômeno que está sendo analisado 

(Cf. HEIDEGGER, 2007, p. 190). 
8Esse tema será tratado no próximo capítulo.  
9Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 99; HEIDEGGER, 2007, p. 197. 
10Cf. CASANOVA, 2017, p. 25. 
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O mundo não é um aspecto casual com o qual o Dasein escolhe ou não relacionar-

se; contrário, o mundo se revela enquanto âmbito para o qual o Dasein se direciona em 

seu existir, de modo que o mundo emerge a partir da dinâmica do próprio existir do 

Dasein, isto é, ambos mantêm uma relação co-originária de co-pertencimento11. Assim, 

por um lado, o mundo emerge da própria existência do Dasein enquanto condição de 

abertura, abertura de “mundo”, abertura de espacialidade; por outro lado, o Dasein não 

existe sem um mundo, o mundo é o espaço no qual o Dasein habita, mora, detém-se, 

ocupa-se. Dito de outro modo, o mundo emerge enquanto horizonte de comportamento e 

familiaridade, mas que não se confunde com espaço geométrico e tampouco como 

sinônimo de Natureza. Portanto, dada essa imbricação entre o mundo e o Dasein, o 

mundo possui um primado metodológico em relação aos outros dois constituintes (quem e 

ser-em) da estrutura unitária, sendo o primeiro a ser analisado. 

A investigação sobre o fenômeno do mundo é realizada mais detidamente por 

Heidegger na descrição fenomenológica da Mundanidade do Mundo, no Terceiro 

Capítulo da Primeira Seção de Ser e Tempo, que compreende os §§ 14 a 24, no qual ele 

se ocupa da análise do mundo circundante.  No entanto, podemos dizer que, antes mesmo 

dessa tematização específica, o fenômeno do mundo já se mostrava como questão para 

Heidegger. Isto porque, ao invés de considerar a questão do mundo como uma “tarefa 

[que] parece tão fácil e trivial que sempre se acredita poder-se dela prescindir” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 110), ele encontra nela uma condição favorável para iniciar o 

seu empreendimento. Assim, Heidegger propõe que investiguemos o mundo a partir de 

outra via. Sendo assim, a analítica existencial assume, como seu ponto de partida, aquele 

âmbito que se encontra mais próximo (nächsten) do Dasein ou, conforme a expressão 

utilizada pelo filósofo, “numa primeira aproximação e na maioria das vezes” (zunächst 

und zumeist)12, isto é, o âmbito da cotidianidade mediana. 

Desse modo, para compreender o primado metodológico da investigação do 

fenômeno do mundo, faz-se necessário analisar o âmbito desde o qual o mundo se revela e 

o porquê de Heidegger eleger essa via. Por conseguinte, isso implica em circunscrever a 

posição assumida pelo filósofo em relação à interpretação da noção de mundo frente a 

                                                 
11Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 191; CASANOVA, 2017, p. 22. 
12A expressão “numa primeira aproximação e na maior parte das vezes” é uso recorrente na argumentação 

heideggeriana. Ao servir-se de tal expressão, Heidegger visa a sublinhar o modo como o Dasein se mostra: 

“No decorrer das análises precedentes, com frequência nos valemos da expressão ‘numa primeira 

aproximação e na maior parte das vezes’. ‘Numa primeira aproximação’ significa o modo em que o Dasein 

‘se torna manifesto’ na convivência do público, mesmo que existenciariamente, ele tenha ‘no fundo’ 

superado a cotidianidade. ‘Na maior parte das vezes’ significa o modo em que o Dasein nem sempre, mas 

‘via de regra’, se mostra para todo mundo” (HEIDEGGER, 2013, p. 460-1). Neste sentido, podemos dizer 

que o que está em jogo para Heidegger com o uso de tal expressão é um movimento metodológico de não 

assumir pressupostos, mas examiná-los. 
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outras investigações sobre o mesmo tema na tradição filosófica. De acordo com Lévinas: 

“o fenômeno mundo, tal como Heidegger o descreve, juntar-se-á ou explicará a opinião 

clássica que nem sempre parte de fenômenos iniciais ou autênticos” (LÉVINAS, 1997, p. 

79). No entanto, na tradição filosófica, podemos identificar dois grupos: o primeiro seria 

o daqueles pensadores com os quais Heidegger realiza um “diálogo” direto e que, por 

conseguinte, exercem fortes influências na sua elaboração da temática do mundo; já no 

segundo, seriam aqueles pensadores que, embora tratem da mesma temática, o mundo, 

não são referências com as quais Heidegger estabelece algum diálogo próximo como, por 

exemplo, Wittigenstein. Assim, para os objetivos do presente trabalho, consideramos 

importante situar a reflexão desenvolvida por Heidegger no interior da tradição 

fenomenológica; esta, como mostraremos mais adiante, se inicia com Kant, se desenvolve 

com Husserl e, a partir de sua obra, projeta seus desdobramentos por toda a filosofia do 

século XX13. Assim, apesar da referência a Kant no pensamento heideggeriano ser, sem 

dúvida, de grande importância14, sobretudo quando consideramos Ser e Tempo 

(especialmente no § 43 em que trata da realidade e o mundo externo), consideramos as 

análises de alguns textos de Husserl como imprescindíveis. Neste sentido, além de toda a 

sua influência no pensamento heideggeriano15, a importância de Husserl pode ser 

                                                 
13Para além da influência na filosofia, o pensamento de Husserl possui desdobramentos em outras áreas das 

ciências humanas, tais como: psicologia, psiquiatria, teologia, geografia. 
14No programa filosófico heideggeriano, no período de 1926 a 1936, conhecido como “década kantiana”, o 

pensador da Floresta Negra se dedicou a interpretar o pensamento kantiano, no qual destacamos a obra 

Kant e o problema da Metafísica, de 1929. Outro texto bastante conhecido da literatura em relação ao 

debate entre Heidegger e Kant é A tese de Kant sobre o ser de 1962, texto do período tardio do pensamento 

de Heidegger. Para uma análise mais abrangente desse debate, ver: Studia Heideggeriana: Heidegger e 

Kant (2011).    
15Há uma vasta bibliografia secundária no que tange ao debate sobre a relação entre Heidegger e Husserl. 

Essa bibliografia se ocupa, sobretudo, de expor e debater sobre as diferenças e semelhanças entre as 

filosofias; sobre a apropriação e transformação heideggeriana da fenomenologia husserliana, sobre os 

possíveis pontos de complemento entre eles. Dentre os resultados dessas investigações, durante algum 

tempo, estabeleceu-se, entre os intérpretes, a imagem de um antagonismo entres os dois pensadores. No 

entanto, a partir do processo de edição crítica e organização das obras completas dos referidos filósofos, 

essa posição está sendo revista. Para maior esclarecimento sobre a influência e contribuição de Husserl no 

pensamento de Heidegger, ver: Meu caminho para a fenomenologia (1963), texto em que o próprio 

Heidegger relata os seus contatos com Husserl. Outras referências do próprio Heidegger a Husserl podem 

ser encontradas em: Ser e Tempo, dedicatória e nos §§ 7 e 10; em De uma conversa sobre a linguagem 

entre um Japonês e um Pensador e nos textos “Epistolares” de Heidegger como, por exemplo, a Carta ao 

Padre Richardson (Essa carta consta como prefácio do livro Heidegger:Through Phenomenology to 

Thought, de Willian Richardson). Para Irene Borges-Duarte, no “Prefácio” do Escritos Publicados (Frühe 

Schriften – GA 1) e nos “Currículos” de 1915 e 1922, presentes nos Discursos e outros testamentos de um 

caminho de vida (Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges – GA 16), que são textos menos 

conhecidos/mencionados. Nesses textos, há um diferencial, pois neles não só há referência à importância 

das Investigações Lógicas, mas também sobre a importância da Filosofia da Aritimética (1891), outro texto 

de Husserl, durante o processo de formação de Heidegger. Já para Xolocotzi, é possível encontrar nos 

textos “A ideia de fenomenologia e o problema da visão de mundo” e “Fenomenologia e filosofia 

transcendental dos valores” de 1919.  Além disso, podemos acrescentar a breve apresentação do 

pensamento de Husserl feita por Heidegger nos Prolegômenos e as investigações sobre o mesmo 

empreendidas no Seminario de Zähringen, em 1973. (Cf. BORGES-DUARTES, 2003, p. 89-92; 
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compreendida a partir daquele ponto em que podemos considerar como comum16 entre 

ele (Husserl) e Heidegger: a tematização do mundo, embora as investigações estejam 

atreladas a propósitos distintos. Assim, para ambos pensadores, o mundo é compreendido 

enquanto âmbito primário e originário sobre qual não se pode “saltar por cima” 

(übersprungen), para utilizarmos uma expressão heideggeriana. Desse modo, a exposição 

que se segue está dividida em três partes, cujos títulos expressam diretamente o que 

pretendemos desenvolver em cada uma delas: (1) Breve retomada da história da 

fenomenologia; (2) a noção de mundo no pensamento husserliano; (3) a Cotidianidade 

Mediana: o ponto de partida para uma compreensão do fenômeno do mundo em Ser e 

Tempo de Heidegger. 

 

1.1 Breve retomada da história da fenomenologia 

 

A origem da palavra ‘fenomenologia’ é situada, inclusive pelo próprio Heidegger, 

no século XVIII e atribuída a Christian Wolff (1679-1754). Um dos primeiros usos da 

palavra pode ser encontrado como subtítulo da quarta parte obra o Novo Órganon (1764) 

de Johann Heinrich Lambert (1728-1777), discípulo de Wolff. Em Introdução a 

investigação fenomenológica (GA 17), primeiro curso em Marburgo no semestre de 

inverno de 1923-24, Heidegger faz referência a essas informações apenas em caráter 

introdutório17. Isso porque o filósofo, em suas elaborações da concepção de 

fenomenologia prescinde destas informações, tal como expressa em Ser e Tempo: “a 

história da palavra, que apareceu segundo se presume na Escola de Wolff, não tem aqui 

importância” (HEIDEGGER, 2013, p. 67). Isso porque, ao elaborar a sua concepção de 

fenomenologia, o autor recorre à análise etimológica dos termos ‘fenômeno’ e ‘lógos’, 

que compõem a palavra ‘fenomenologia’, desde as suas origens gregas, tal como a vemos 

desenvolvido no conhecido § 7 de Ser e Tempo, parágrafo que tem caráter provisório18 e 

no qual o autor apresenta uma caracterização preliminar e formal do método 

                                                                                                                                                  
HEIDEGGER, 1996; HEIDEGGER, 1973a; HEIDEGGER, 2015a, p. 74-5; HEIDEGGER, 2007, p. 41-4; 

MACDOWELL, 1993; XOLOCOTZI, 2016). 
16Cf. STEIN, 2001, p. 148. 
17Cf. HEIDEGGER, 2008, p. 26. 
18De acordo com Stein sobre o “método fenomenológico” em Ser e Tempo: “no §7 há apenas uma 

exposição provisória do método, que se complementará com análises empreendidas pelo autor entre os 

§§31 e 33 (nos quais serão estabelecidos os fundamentos hermenêuticos) e o §45 (que constitui uma 

‘avaliação’ da ‘circularidade’ da analítica até então realizada) para, então, finalmente, no §62 apresentar 

propriamente o método. As condições metodológicas explícitas para a analítica deram-se no desdobramento 

da própria analítica. A caminho do objetivo estava-se também à procura do caminho. É uma concepção de 

método em filosofia totalmente nova, dado que toma forma numa nova moldura paradigmática: que rompe 

com o paradigma da relação sujeito-objeto como modelo do método” (Cf. STEIN, 2014, p. 34-5). 
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fenomenológico e a sua intersecção com o método hermenêutico. Nos casos em que o 

autor empreende uma interpretação cujo fio condutor é a análise histórica como, por 

exemplo, na preleção do verão de 1923, Ontologia (Hermenêutica da Faticidade) (GA 

63) e nos cursos em Marburgo: Introdução a investigação fenomenológica (GA 17) no 

semestre de inverno de 1923-24 e Prolegômenos para a História do conceito de tempo 

(GA 20)19 no semestre de verão de 1925; nessas investigações, Heidegger pretende 

discutir qual é o sentido e a tarefa da fenomenologia. Essas interpretações, por sua vez, 

não significam, simplesmente, um resumo histórico, mas, ao contrário, permitirão a 

Heidegger confrontar as suas investigações em relação a outros pensadores, ou seja, “é 

uma interpretação (...) na qual o filósofo embute sua crítica e recorta os elementos 

produtivos para sua posição (...)” (STEIN, 2014, p. 34). Consideramos, no entanto, as 

informações históricas importantes para circunscrever a posição assumida por Heidegger 

na tradição fenomenológica, um dos objetivos estabelecidos para este primeiro capítulo.  

Sendo assim, nosso interesse nessas informações decorre, sobretudo, da posição 

de Wolff e Lambert, a quem se atribuem as origens de um uso mais técnico da palavra 

fenomenologia, em relação a Kant. Assim, em relação a Lambert, isso é perceptível em 

sua correspondência20. Já em relação a Wolff, bastará remeter a esta célebre passagem do 

segundo prefácio da Crítica da Razão Pura: 

 

Assim, na execução do plano que a crítica prescreve, i. e., no futuro 

sistema da metafísica, temos de seguir a partir de agora o método estrito 

do famoso Wolff, o maior entre todos os filósofos dogmáticos, que foi o 

primeiro a dar o exemplo (e se tornou por exemplo o fundador do 

espírito de rigor até hoje não extinto na Alemanha), de como se deve 

tomar o caminho seguro de um ciência por meio do legítimo 

estabelecimento dos princípios, da clara determinação dos conceitos, da 

busca de rigor nas provas (....) (KANT, 2015, p. 40). 

 

Isto posto, é na correspondência de Kant que podemos encontrar as referências de 

uso da palavra fenomenologia em seu programa filosófico. Assim, na carta a Lambert, de 

                                                 
19O texto Prolegômenos para a história do conceito de Tempo (Prolegomena zur Geschichte des 

Zeitbegriffes - GA 20) refere-se ao curso ministrado por Martin Heidegger, em 1925, na Universidade de 

Marburgo, cujo título, inicialmente, era “História do conceito de Tempo: Prolegômenos para uma 

Fenomenologia da História e da Natureza”. A estrutura do curso foi elaborada por Heidegger, contendo 

uma introdução, nomeada de “Parte Preliminar”, e três partes. Porém, desse plano inicial, apenas a “parte 

preliminar” e duas seções da primeira parte foram apresentadas. Como consequência dessa incompletude 

do curso, ocorreu, posteriormente, por parte da editora Petra Jaeger, a modificação do título do curso para 

“Prolegômenos para a História do Conceito de Tempo”. Assim, apesar dessa incompletude do curso, ele é 

considerado por alguns intérpretes da obra de Heidegger como uma “versão prévia” de Ser e Tempo, por 

apresentar algumas temáticas que serão retomadas na analítica e também por introduzir temáticas que 

posteriormente serão melhor exploradas. (Cf. STEIN, 2014; CRITCLEY, 2016; TAMINIAUX, 1995; 

KISIEL, 1995). 
20Cf. KANT, 1988. 
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2 de setembro de 1770, Kant denomina a fenomenologia como fenomenologia geral 

(phaenomenologia generalis) enquanto uma disciplina propedêutica: 

 

Parece que uma ciência, totalmente particular, embora meramente 

negativa (phaenomenologia generalis) deve preceder a metafísica; os 

princípios da sensibilidade são daí determinados nos seus limites e na 

sua validade, para não embaraçarem os juízos sobre objetos da razão 

pura, coo quase sempre aconteceu aqui. (...) Também me parece (...) 

que uma tal disciplina propedêutica que preserva a metafísica 

propriamente dita de qualquer mistura do sensível, se deixe facilmente 

conduzir sem justamente grandes esforços a uma desenvolvimento e 

evidência utilizáveis (KANT, 1988, p. 71-72). 

 

Outra referência pode ser encontrada na conhecida carta de Kant a Marcus Herz 

de 21 de fevereiro de 1772. Nessa carta, Kant apresenta o plano do que seria a obra Os 

limites da sensibilidade e da razão, que posteriormente aparecerá sob o título de Crítica 

da Razão Pura (1781)21. De acordo com esse plano, a referida obra consistiria em duas 

partes, cada uma contendo, igualmente, duas seções; a primeira seção da primeira parte 

consistiria na Fenomenologia Geral22. Apesar dessa menção, a palavra fenomenologia 

não aparece no texto da Crítica.  

No entanto, é possível dizer que há uma fenomenologia no pensamento kantiano. 

Essa fenomenologia, conforme denominam os intérpretes, consistiria em uma 

fenomenologia crítica23. Tal concepção é proveniente do próprio caráter da Crítica: “(...) 

posto que tem o propósito não de ampliação dos próprios conhecimentos, mas somente a 

justificação dos mesmos devendo fornecer a pedra de toque do valor ou falta de valor de 

todos os conhecimentos a priori” (KANT, 2015, p. 61); ou seja, apresenta as condições 

de possibilidade e impossibilidade do conhecimento, cujo problema se resume na famosa 

questão: “como são possíveis juízos sintéticos a priori?” (KANT, 2015, p. 56). Assim diz 

Ricoeur sobre essa conotação de crítica atribuída a fenomenologia kantiana: “é neste 

sentido que ela é uma crítica: não só pelo fato de estar limitada a uma justificação do a 

priori nas ciências, mas por ser uma elucidação dos limites” (RICOEUR, 2009, p. 151).  

Nessa condição de investigação dos limites é que podemos recuperar a famosa distinção 

do pensamento kantiano entre fenômeno e noumenon ou “coisa em si”. O fenômeno é 

aquilo que é conhecido com a experiência, enquanto o noumenon ou “coisa em si” não é 

possível de ser conhecida.  

Disso se segue que a denominada fenomenologia crítica kantiana se revela como 

importante na história da fenomenologia, e de modo especial para nosso propósito, pois é 

                                                 
21CF. DARTIGUES, 2003, p. 2. 
22Cf. R. LICHT, 2012, p. 43. 
23Cf. DARTIGUES, 2003, p. 3; RICOEUR, 2009, p. 150. 
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nela que encontramos uma primeira ideia de uma filosofia transcendental. Sendo que por 

transcendental compreende Kant: “todo conhecimento que se ocupe não tanto com os 

objetos, mas com o nosso modo de conhecer os objetos, na medida em que estes devam 

ser possíveis a priori” (KANT, 2015, p. 60 grifos do autor). Por conseguinte, a filosofia 

transcendental consistiria no “sistema de tais conceitos (...)” (KANT, 2015, p. 60 – grifos 

do autor), isto é, um sistema de conceitos não deduzido da experiência, mas que, no 

entanto, mantém relação como ela, pois conforme diz Kant: “não há dúvida que nosso 

conhecimento começa com a experiência; (...) porém, que todo nosso conhecimento 

comece com a experiência, nem por isso surge ela apenas da experiência” (KANT, 2015, 

p. 45). Essa denominação de transcendental irá aparecer mais tarde no programa 

filosófico de Husserl com a denominação de fenomenologia transcendental, porém com 

uma compreensão distinta. 

O termo fenomenologia reaparecerá, no século XX, renovado pelo programa 

filosófico de Husserl. O início da fenomenologia no programa filosófico husserliano se dá 

partir da publicação de Investigações Lógicas (1900-1). Assim, a fenomenologia no 

pensamento husserlianao se revela estreitamente relacionada com seu propósito de 

elaboração e fundamentação da ciência, melhor dizendo, e, nos servindo dos próprios 

títulos das obras de Husserl, é a elaboração da “filosofia como ciência de rigor”, enquanto 

ciência universal e “filosofia primeira”24. Para tanto, Husserl retoma, em partes, o projeto 

cartesiano e caminha semelhante a ele. Isso porque, para Husserl, Descartes erra ao 

compreender o Ego Cogito como uma substância, enquanto princípio de todo 

conhecimento, e não o analisa25.  

Disso se segue que, apesar de Husserl recorrer a Descartes como a gênesis de sua 

fenomenologia, é preciso, no entanto, considerar a presença e a importância de Kant em 

seu programa filosófico. Husserl é leitor de Kant, de modo que é possível estabelecer 

algumas contribuições, aproximações e distanciamentos nas suas filosofias. A influência 

kantiana no pensamento husserliano é possível notar, sobretudo, a partir de 1907, em A 

ideia da fenomenologia: “Husserl, nesta época, ocupou-se detidamente de Kant; desta 

ocupação veio-lhe ideia da fenomenologia como filosofia transcendental, como idealismo 

transcendental...” (BIEMEL apud TOURINHO, 2012a, p. 203). Sendo assim, dentre as 

contribuições do pensamento kantiano para o programa husserliano, está a estrutura 

transcendental do Eu penso: “O eu penso tem de poder acompanhar todas as minhas 

                                                 
24Die Philosophie als Strenge Wissenschaft é o título de um artigo publicado por Husserl na Revista Logos 

em 1911 e Erste Philosophie obra de 1923/24. 
25Voltaremos a essa questão na análise da via cartesiana. 
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representações” (KANT, 2015, p. 129). Essa estrutura possibilitará, como assinala 

Tourinho, que Husserl supere o psicologismo. Desse modo, a superação consistiria em 

passar de uma fenomenologia empírica para uma fenomenologia transcendental a partir 

da autorreflexão da consciência26. Além dessa importância do pensamento kantiano no 

programa husserliano, é possível ainda estabelecer uma aproximação entre as filosofias a 

partir das estratégias metodológicas utilizadas para estabelecer as condições de uma 

investigação sólida27, a saber: a “revolução copernicana” e epokhé. Assim, se, para isso, 

Kant se serve da conhecida “revolução copernicana”, que consiste na mudança do polo de 

observação, isto é, a mudança de posição do sujeito que, antes, ajustava o objeto em 

relação a si passando, com a revolução, a girar, ele, em seu entorno28, Husserl se serve da 

estratégia do duplo movimento de epokhé e da redução que consiste, primeiramente, em 

suspender os juízos, ou conforme caracteriza Husserl “coloca-los entre parênteses”, “fora 

de circuito”. Assim, com movimento da epokhé também não elimina, nega ou abandona 

nenhum campo. A epokhé, termo que se origina no ceticismo grego, é um movimento de 

abstenção de juízo, um movimento cuja finalidade é a neutralidade29 ou, conforme diz 

Husserl: “me torno o espectador desinteressado” (HUSSERL, 2013, p. 14). O segundo 

movimento, o da redução, possibilita o acesso ao modo como os objetos se revelam. 

Posto isso, é possível estabelecer distinções entre os programas filosóficos de Kant e 

Husserl.  

Talvez a principal delas diga respeito à concepção de fenômeno. Em Husserl, não 

há mais aquela dicotomia entre o que se mostra, isto é, o fenômeno, e a “coisa em si”, tal 

como no pensamento kantiano. Por conseguinte, isso influencia diretamente na 

concepção do que seja “transcendental”. Para Kant, como vimos anteriormente, 

transcendental consiste na condição do modo de conhecer. Em Husserl, o 

“transcendental” não é a condição do conhecimento, mas é o próprio domínio do 

conhecimento30. 

Ao final dessas considerações, é possível afirmar, em consonância com 

Sokolowski, que “enquanto a fenomenologia origina-se dentro da filosofia moderna, 

também toma distância dela” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 211). Eis o que nos permite 

estabelecer, por assim dizer, o contexto em que a investigação heideggeriana se encontra. 

Vejamos agora de que modo o conceito de mundo é interpretado na tradição 

                                                 
26Cf. TOURINHO, 2012a; TOURINHO, 2013; SIEMEK, 2001. 
27Cf. RICOEUR, 2009, p. 259; SIEMEK, 2001, p. 195. 
28Cf. KANT, 2015, p. 29-30. 
29Cf. SOKOLOWSKI, 2004, p. 58; ZAHAVI, 2015, p. 70; ZILLES, 1994, p. 136 
30Cf. TOURINHO, 2012a, p. 208. 



22 

 

fenomenológica. Para tanto, partiremos fundamentalmente das contribuições de Husserl 

para essa história. 

 

1.2 A noção de mundo no pensamento husserliano  

 

É na obra Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental: uma 

introdução à filosofia fenomenológica, de 1936, que Husserl elabora, de maneira mais 

sistemática, o conceito de mundo da vida (Lebenswelt). A proeminência desse conceito 

pode ser justificada, de acordo com os intérpretes do autor, pela forte influência que 

exerceu tanto na filosofia quanto em outas áreas, como, por exemplo, na Sociologia e até 

na Psicologia31. Além disso, durante alguns anos, a literatura sustentava, sem maiores 

questionamentos, que a origem da temática estava diretamente relacionada com o 

pensamento de Heidegger. No entanto, essa posição foi revisada a partir da publicação do 

volume 39 da Husserliana, que compreende os textos de 1916 a 1937 que incidem sobre 

a referida temática. Assim, percebeu-se que o mundo da vida já era tema de investigação 

para Husserl em 1916, mas só posteriormente foi terminologicamente fixado e recebeu 

uma análise mais aprofundada. 

Disso se segue que, embora a principal referência que temos sobre a noção de 

mundo em Husserl esteja associada a um conceito cujo desenvolvimento ocorreu no 

denominado período tardio32, é preciso considerar que tal noção perpassa todo o 

pensamento de Husserl, conforme sublinha Housset: 

                                                 
31Dentre os desdobramentos do conceito na filosofia, sobretudo na tradição fenomenológica, destacamos: 

FINK, Eugen. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960; MERLEAU-PONTY, M. Trad. 

Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Já na sociologia, podemos verificar a 

influência do pensamento de Husserl no pensamento de Alfred Schütz e Thomas Luckmam SCHÜTZ, A.; 

LUCKMANN, T. Strukturen der Lebenswelt. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1979. Ainda, podemos 

acrescentar como desdobramento da influência do conceito husserliano de mundo da vida no pensamento 

de Jürgen Habermas. Sobre a influência de Husserl na psicologia, indicamos o livro: “Introdução à 

psicologia fenomenológica: a nova psicologia de Edmund Husserl” de Tommy Akira Goto. (CF. Cf. 

STEIN, 2012; ZAHAVI, 2015, p. 184).  
32Para Stein, é preciso atentar para alguns detalhes da história do termo mundo da vida por Husserl.  Esse 

termo teve a sua cunhagem em um momento específico: “Husserl, por sua vez, em 1924, quando estava 

redigindo um discurso para festejar o bicentenário de nascimento de Kant, criou o termo Lebenswelt à 

margem da redação do discurso. Husserl lutava, naquela época, com algo diferente de Kant. Este queria 

falar de uma espécie de campo inalcançável, inatingível da nossa experiência com a palavra 

Weltanschauung, enquanto Husserl, com Lebenswelt, queria significar um universo totalmente subjetivo, 

excluído pelas investigações das Ciências Naturais” (STEIN, 2012, p. 25). Além disso, é preciso considerar 

as referências a Mach e Avenarius: “A palavra Lebenswelt, mundo da vida, trazia, como todas as coisas 

fundamentais de Husserl, reminiscência de Mach e Aevenarius. Mach refiria-se a uma espécie de natürliche 

Weltansicht, isto é, de um aspecto natural do mundo. Avenarius falava de um menschiche Weltbergriff, ou 

seja, de uma conceito de mundo humano. Com isso eles queriam resolver e salvar aquilo que era recusado 

pela cientificidade, na época, fundamentalmente pela lógica. Husserl, portanto, também nisso foi 

influenciado por esses autores” (STEIN, 2012, p. 26). (Cf. STEIN, 2012, p. 25-6; p. 77-78). 
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Desde Investigações Lógicas até Crise das Ciências Europeias e 

Fenomenologia transcendental, é efetiva a atenção para o fenômeno 

mundo, (...) que constitui o fio mais constante do pensamento de 

Husserl (HOUSSET, 2000, p. 16). 

 

A tarefa a que nos impomos aqui é a de apresentar uma primeira aproximação da 

noção de mundo no pensamento de Husserl. No entanto, não é nossa intenção, apresentar 

uma interpretação dessa noção no que tange ao conjunto do pensamento husserliano33, 

mas sim analisar suas estratégias metodológicas, ou seja, as vias pelas quais Husserl 

investiga o conceito de mundo. Devido ao grande volume da produção34 e a sua 

complexidade, a presente investigação limita-se a uma consideração, por certo não 

exaustiva, dos seguintes textos: Conferências de Paris (1929)35, em que o autor segue a 

via cartesiana; Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia (1954)36, que segue a via 

teleológica, e do manuscrito, hoje bastante conhecido, A terra não se move (A 

                                                 
33Para uma análise mais abrangente da noção de mundo no conjunto do pensamento de Husserl, ver Husserl 

et l’enigme du monde (HOUSSET, 2000). Em relação ao conceito de mundo da vida, Ernildo Stein, em As 

ilusões da transparência: dificuldades com o conceito de mundo da vida (2012), analisa não só as origens 

do conceito e seu contexto histórico, mas também o desenvolvimento e problemas que abrangem esse 

conceito, além dos seus desdobramentos em outras filosofias, de modo especial em Heidegger. Ainda sobre 

o conceito de mundo da vida, Gómes-Heras (1989) apresenta uma análise do conceito a partir do contexto 

da obra Crises. No que se refere ao debate entre os intérpretes do autor, Missaggia (2018) e Zahavi (2015) 

apresentam possíveis interpretações em relação ao modo como o conceito de mundo da vida deve ser 

compreendido, isto é, enquanto conceito unitário ou plurissignificativo. Também podemos mencionar o 

livro Husserl e a via redutiva da pergunta-recorrente que parte da Lebenswelt de Fausto Castilho (2015). 
34O grande volume da produção de Husserl decorre não somente da abrangência temática das investigações, 

mas também devido ao próprio modo do filósofo em desenvolver os seus trabalhos. Assim, de acordo com 

os intérpretes do autor, além dos textos serem taquigrafados, Husserl tinha o hábito de revisitar e reelaborar 

os seus textos. Todos os textos escritos por Husserl estão reunidos na coleção Husserliana, que consiste na 

edição crítica da obra completa de Husserl. Essa coletânea de textos ainda está em processo de elaboração 

e, atualmente, abrange cerca de 45000 páginas divididas em 93 volumes. Ela é constituída tanto por textos 

publicados com o autor ainda em vida, quanto por obras inéditas, artigos, preleções, conferências e 

manuscritos de pesquisa. Consequentemente, esse grande volume ao mesmo tempo em que representa um 

amplo terreno a ser explorado, também revela uma dificuldade no que tange a uma interpretação 

sistemática, conforme diz Zahavi: “tal como já indicamos, a produção escrita de Husserl era enormemente 

abrangente, razão pela qual é muito provável que uma única pessoa jamais tenha lido tudo o que ele 

escreveu ou quiçá inserido tudo em uma interpretação sistemática. Esse fato não apenas torna a pesquisa 

Husserl uma questão em aberto – nunca se sabe se não vai surgir repentinamente um manuscrito, que 

soterre a própria interpretação –, mas também dificulta a tentativa de escrever uma apresentação sistemática 

de sua filosofia” (ZAHAVI, 2015, p. 9-10). (CF. ALLES-BELO, 2004; XIRAU, 2015; ZAHAVI, 2015). 
35Segundo Pedro Alves, na edição brasileira, o texto é resultado do trabalho iniciado por Husserl em 25 de 

janeiro de 1929 e que culminaria na sua apresentação nos dias 23 e 25 de fevereiro do mesmo ano no 

Anfiteatro Descartes, na Sorbonne em Paris, cujo título era “Introdução à Fenomenologia Transcendental”. 

A apresentação é fruto de um convite feito pelo Instituto de Estudos Germanísticos e pela Sociedade 

Francesa de Filosofia para Husserl, membro-correspondente da Academia Francesa. A favorável recepção 

das conferências resultou na sua ampliação, originando a obra Meditações Cartesianas. (Cf. HUSSERL, 

2013). 
36O texto é resultado de uma conferência ministrada em Viena em 1935 e publicada posteriormente em 

1954. A conferência faz parte da produção tardia do filósofo e, de acordo com os intérpretes do autor, 

possui um cenário específico: a Alemanha Nazista. Como sabemos, Husserl era judeu; por esse motivo, foi 

afastado de suas atividades acadêmicas. Porém isso não o impediu de fazer uma análise daquele cenário, 

conforme diz Zilles. Assim, em 1935, recebeu um convite para ministrar uma conferência em Viena, cuja 

tema era a Crise Europeia (Cf. HUSSERL, 2012; ZILLES, 1994). 
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arqueoriginária terra não se move) (1940)37, no qual o autor elabora uma “geografia 

fenomenológica”38. Apesar dos textos selecionados não serem textos a que Heidegger faz 

referência e nem estabelece com eles propriamente um diálogo direto39, tal escolha 

encontra a sua justificativa a partir do nosso propósito de circunscrever a análise 

heideggeriana na tradição fenomenológica, visando à compreensão do primado 

metodológico da investigação do fenômeno do mundo. Ademais, embora esses textos 

pertençam a períodos distintos40, eles preservam entre si o mesmo fio condutor, pois, do 

início ao fim, o que está em questão para Husserl é a elaboração da filosofia como 

“ciência de rigor”, conforme já dissemos anteriormente. 

Assim, de acordo com seus conteúdos, os saberes que o homem é capaz de 

elaborar podem ser classificados em científico e senso-comum; enquanto este “surge na 

vida comum do povo, a partir da empiria e da tradição ingênua” (HUSSERL, 2012, p. 

249), aquele está respaldado em algum meio de comprovação e fundamentação que 

possibilita uma exatidão ou, pelo menos, uma previsão. Apesar dessa distinção entre o 

valor dos saberes, ambos possuem o mesmo princípio, que é o mundo: “todas as ciências 

se referem ao mundo e, antes delas, já à própria vida ativa” (HUSSERL, 2013, p. 4). 

                                                 
37O manuscrito foi redigido por Husserl em 1934, mas publicado somente em 1940. O manuscrito, 

conforme Kondageski, tradutor e comentador do texto, não possuía um título atribuído por Husserl, porém 

foi acrescentado de acordo com as informações que constavam no envelope com as respectivas folhas, que 

era: “Subversão da doutrina copernicana na interpretação habitual da visão de mundo. A Terra arca-

originária não se move. Investigações fundamentais acerca da origem fenomenológica da corporeidade [e] 

da espacialidade da natureza no sentido primeiro das ciências naturais” (Cf. HUSSERL, 2017, p. 80). 
38De acordo com Goto, é possível encontrar textos de Husserl que parecem indicar algum interesse pela 

Geografia como, por exemplo, o manuscrito A Terra não se move e A Origem da Geometria (conhecido 

também como: A questão acerca da origem da geometria como problema intencional-histórico) (1939). 

Nesses dois textos, a discussão é em torno de temas como: geometria (espaço), a natureza (cosmos) e a 

Terra. No manuscrito, diz Husserl: “Investigações fundamentais acerca da origem fenomenológica da 

corporeidade [e] da espacialidade da natureza no sentido primeiro das ciências naturais. (...) As folhas que 

se seguem são fundamentais para uma doutrina fenomenológica da origem da espacialidade, da 

corporeidade, da natureza no sentido da ciência da natureza e, assim, para uma teoria transcendental do 

conhecimento científico-natural”. Assim, diz Goto: “No caso específico da Geografia que se tornou ciência 

moderna/positiva, como argumentaria Husserl, impõe-se também a necessidade de se constituir uma nova 

geografia, mais humana, capaz de retomar o sentido da humanidade, a partir de um saber geográfico 

unificado. Essa geografia recuperada pelo ideal de ciência, refundada pela fenomenologia husserliana, pode 

ser chamada de Geografia Fenomenológica ou Geografia Eidética, cujo intuito está na recondução da 

reflexão aos princípios”. No que se refere à estrutura do texto, segundo o tradutor, é possível identificar 

alguns defeitos como, por exemplo, mudança repentina de tema e transições abruptas entre as frases. Aliás, 

é possível inferir que o próprio Husserl, no início do manuscrito, reconhece esses defeitos, conforme ele 

diz: “Tudo [o que é apresentado aqui são] necessárias investigações. A despeito das muitas repetições e 

revisões, em todo caso as folhas que se seguem são fundamentais [....]. Contudo, permanece em aberto se 

não seriam ainda necessários alguns complementos” (Cf. GOTO, 2013; HUSSERL, 2017, p. 80). 
39Dentre os textos de Husserl que Heidegger faz referência e estabelece um diálogo direto, destacamos: 

Investigações Lógicas; Idéias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica e Lições 

para uma fenomenologia da consciência interna do tempo (texto que foi responsável de editar a convite de 

Husserl) e a elaboração do artigo ‘Fenomenologia’ publicado na Enciclopédia Britânica. 
40Os diversos períodos da filosofia de Husserl podem ser compreendidos a partir das suas atividades 

acadêmicas, de acordo com a cronologia elaborada pelos intérpretes do filósofo (Cf. HOUSSET, 2000 

XIRAU, 2015, p. 15-18; ZAHAVI, 2015, p. 7-8; ZILLES, 1994, p. 140-1).  
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Desse modo, o mundo é tanto o ponto de partida quanto o ponto de retorno. Daí surge a 

questão: por que analisar o mundo? Não é ele evidente? – questão que emerge como que 

por si mesma e, consequentemente, prepara a resposta. A princípio, a resposta é simples, 

pois “antes de tudo o mais, o ser do mundo é por si mesmo óbvio (...) Temos, afinal, a 

experiência continuada do mundo, pela qual este mundo está incessantemente diante dos 

nossos olhos como sendo inquestionável” (HUSSERL, 2013, p. 4). Sendo assim, 

enquanto ponto de partida, a existência do mundo é considerada válida, melhor dizendo, 

há uma crença na existência do mundo por parte do senso comum, pois é nesse mundo 

que realizo todas as minhas atividades, é nesse mundo que me encontro juntamente com 

outros, com objetos. Essa crença, denominada por Husserl de “Tese do Mundo”, não a 

aprendemos ou adquirimos, mas já nos encontramos situados nela, isto é, é “a maneira 

pela qual aceitamos as coisas no mundo e o mundo mesmo” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 

54). Assumido como existente, o mundo se revela como ponto de retorno enquanto um 

vasto campo a ser explorado pela ciência, sendo explicado por meio de leis e sistemas de 

relações. Assim 

 

[na visão de mundo ampliada da ciência moderna] todas estas coisas 

caminham em geral de mãos dadas umas com as outras: a elaboração da 

visão de mundo, da visão dos corpos singulares, da visão de espaço, da 

visão de tempo, da visão da causalidade natural (HUSSERL, 2017, p. 

84). 

 

Daí que é justamente por isso que ela se torna problemática, pois não há 

questionamos, mas nos servimos dela: 

 

Proeminente entre todas as nossas crenças é a crença que temos no 

mundo como um todo. Esta crença, a qual não poderíamos chamar de 

apenas uma dóxa, (...) não é apenas uma crença, mas a crença básica, é 

a base de todas as crenças específicas que temos (SOKOLOWSKI, 

2004, p. 54). 

 

Sendo assim, a concepção de mundo está fundada no que podemos chamar de 

“realismo ingênuo”. 

Diante desse cenário, Husserl elabora a seguinte questão: 

 

como ficaríamos, porém, se o inteiro modo de pensar que se manifesta 

nesta exposição repousasse sobre preconceitos funestos e se ele próprio 

fosse, nas suas consequências, corresponsável pela doença europeia? 

(HUSSERL, 2012, p. 251). 

 

Essa questão será o fio condutor da conferência proferida pelo pensador em 

Viena. Isso significa perguntar pela obviedade do mundo, que foi a posição assumida por 

todo o conhecimento desde o senso comum até o científico. Assim, por ser um âmbito da 
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obviedade, o mundo seria, inicialmente, dispensado de qualquer exercício de 

questionamento, isto é, diz-se muito sobre o que é o mundo, mas não o que significa o 

mundo que existe. 

Dito de outro modo, podemos compreender que o que está no bojo da questão 

apresentada por Husserl é perguntar por que se salta ou omite-se a questão da condição de 

possibilidade de instauração do conhecimento para perguntar qual conhecimento é 

possível.   

No entanto, é preciso atentarmos para o fato de que Husserl não nega e nem 

coloca em questão a “Tese do Mundo”. Antes, interessa ao filósofo perguntar sobre o seu 

sentido. Somente então se poderá dizer que Husserl é um “realista”, isto é, na medida em 

que não nega a existência do mundo. Assim diz Husserl: 

 

Se assim procedo, como é de minha plena liberdade, então não nego 

este “mundo” como se eu fosse sofista, não duvido de sua existência, 

como se fosse cético, mas efetuo a epokhé “fenomenológica”, que me 

impede totalmente de fazer qualquer juízo sobre a existência espaço-

temporal (HUSSERL, 2006, p. 81). 

 

Isto posto, de acordo com os intérpretes, tal “realismo” não se opõe ao idealismo 

transcendental41 com o qual Husserl identifica o seu programa filosófico. Assim é que se 

insere a questão da noção de mundo no pensamento de Husserl. Tal noção está 

diretamente relacionada ao programa epistemológico embutido na máxima 

fenomenológica “ir as coisas mesmas!” (Zurück zu den Sachen selbst). Husserl, ao 

pretender a instauração de uma filosofia enquanto uma “ciência rigorosa”, reclama um 

grau de radicalidade que implica em não se servir de pressupostos. Desse modo, podemos 

compreender o programa husserliano como uma forma de um positivismo radical: 

 

em um processo inverso daquele adotado pelo programa positivista, a 

investigação fenomenológica esforça-se em promover uma reflexão 

levada a cabo com rigor e discernimento acerca do 

que seja propriamente a coisa investigada (TOURINHO, 2012b, p. 

860). 

  

                                                 
41Há um debate entre os intérpretes de Husserl no que tange à identificação de seu programa como 

idealismo. Assim, de acordo com Korelc: “A questão do idealismo de Husserl é difícil e controversa; o seu 

sentido rendeu na história da fenomenologia muitas interpretações diferentes, opostas entre si, e isto já no 

tempo de vida de Husserl. Isto é devido também ao fato de haver ambiguidades nos textos de Husserl. Ele 

mesmo sempre se sentiu incompreendido por aqueles que levantaram argumentos contra o idealismo, e esta 

objeção da não compreensão do autêntico sentido do idealismo de Husserl ainda é levantada contra os que 

não concordam com ele” (KORELC, 2016, p. 111). Para maiores esclarecimentos sobre a questão do 

Idealismo no pensamento de Husserl, indicamos o “Dossiê Husserl” da Revista Philósophos v. 21, n. 1, 

2016; ZAHAVI, 2015. 
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Sendo assim, a investigação da noção de mundo, realizada por Husserl, pode ser 

compreendida a partir de uma dupla função: 

 
a fenomenologia aspira, por um lado, estabelecer a dependência dos 

saberes objetivos em relação ao substrato originário do Lebenswelt 

[mundo da vida] e, por outro lado, tematizar este mundo em uma 

ciência universal” (GÓMES-HERAS, 1989, p. 213). 

 

Portanto, a noção de mundo se revela como central no pensamento husserliano: “a 

questão do mundo não é para Husserl uma questão entre outras, mas a própria questão da 

filosofia, na medida em que não é um conhecimento particular, mas um questionamento 

da própria possibilidade do conhecimento (...)” (HOUSSET, 2000, p. 14). Desse modo, 

sigamos, então, a argumentação husserliana. 

 

1.2.1 Via Cartesiana 

 

A fenomenologia husserliana, como nos indicam as lições sobre A ideia da 

fenomenologia e também os primeiros parágrafos das Meditações cartesianas, é tributária 

do cartesianismo42, embora, para Husserl, Descartes tenha falhado ao chegar ao limiar do 

“solo do ego transcendental43. Disso se segue que, enquanto Descartes, no projeto 

empreendido nas Meditações sobre a Filosofia Primeira, procurava um ponto certo e 

seguro, isto é, almejava “o ponto arquimediano” no qual poderia fundar todo o 

conhecimento de modo claro e distinto44, Husserl, por seu turno, buscava “uma 

reconstrução radical que desse satisfação à ideia de Filosofia, enquanto unidade universal 

das ciências na unidade de uma fundamentação absolutamente racional” (HUSSERL, 

2013, p. 1). 

Neste sentido, é possível estabelecer alguns pontos de aproximação entre os dois 

projetos filosóficos; se Descartes encontra nas meditações o método, Husserl vê neste 

método um caminho que, efetivamente, todo aquele que deseja se tornar filósofo tem que 

                                                 
42É possível encontrar nos textos de Husserl referências significativas a Descartes como, por exemplo, na 

abertura das Conferências de Paris: “Por razões particulares, enche-me de alegria poder falar da nova 

Fenomenologia neste lugar venerabilíssimo da ciência francesa. Porque nenhum filósofo do passado atuou 

de uma forma tão decisiva sobre o sentido da Fenomenologia quanto o maior pensador da França, René 

Descartes. Ela deve venerá-lo como o seu patriarca em sentido próprio. Foi de um modo muito direto, seja 

dito expressamente, que o estudo das meditações cartesianas interveio na nova forma da Fenomenologia em 

desenvolvimento e lhe deu a forma de sentido que agora tem, que quase nos permite denomina-la como um 

novo Cartesianismo, um Cartesianismo do século XX” (HUSSERL, 2013, p. 1).  
43Cf. HUSSERL, 2013, p. 7-8. 
44Assim diz Descartes: “Arquimedes não pedia mais que um ponto, que fosse firme e imóvel, para poder 

remover a terra inteira de seu lugar: são grandes também as minhas esperanças, se vier a encontrar algo, o 

mais mínimo, que seja certo e inabalável” (DESCARTES, 2004, p. 43). 
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percorrer45. “As meditações não pretendem ser, portanto, um assunto meramente privado 

do filósofo Descartes, mas antes, o protótipo das meditações necessárias a todo e 

qualquer filósofo incipiente em geral” (HUSSERL, 2013, p. 2). No entanto, é preciso 

sublinhar que, para Husserl, o exercício das meditações não implica de modo algum 

reproduzir os movimentos de Descartes. Ao contrário, é preciso caminhar semelhante46 a 

Descartes até, segundo Husserl, o ponto que o autor das Meditationes de prima filosofia 

“erra”, como podemos observar nesta passagem: 

 

Infelizmente, é isso que se passa em Descartes com a viragem, singela 

mas fatal, que faz do ego uma substantia cogitans, um animus humano 

separado, e um ponto de partida para inferências segundo o princípio 

causal, numa palavra, a viragem pela qual ele se tornou o pai do 

contrassenso do Realismo Transcendental. Ficaremos bem afastado de 

tudo isso se permanecermos fiéis ao radicalismo da reflexão e, com 

isso, ao princípio da pura intuição, por conseguinte, se não conferirmos 

aqui validade senão àquilo que nos foi desde logo e imediatamente dado 

no campo do ego cogito – que nos foi aberto pela epokhé – e se não 

fizermos asserções sobre aquilo que nós próprios não vemos. Descartes 

errou a este respeito, e é assim que ele se quedou diante da maior de 

todas as descobertas – e a realizou, de certo modo – sem, contudo captar 

o seu sentido próprio, portanto, o sentido da subjetividade 

transcendental; assim, não transpôs a porta de entrada que conduz à 

autêntica Filosofia Transcendental (HUSSERL, 2013, p. 7-8).  

 

 Assim, Descartes inicia as suas famosas meditações averiguando todos os seus 

conhecimentos adquiridos; para tal empreendimento, não será necessário que sua 

investigação percorra as coisas particularmente uma a uma, mas ao menor elemento de 

dúvida que ali encontrar será suficiente para que este conhecimento seja rejeitado47. De 

modo semelhante, Husserl realiza um movimento que ele denomina de epokhé 

fenomenológica48. E dizemos de modo semelhante a Descartes porque o movimento da 

                                                 
45“Primeiro: todo aquele que queria seriamente tornar-se filósofo deve, uma vez na vida, recolher-se em si 

próprio e procurar, dentro de si próprio, destruir todas as ciências já dadas e de novo construí-las” 

(HUSSERL, 2013, p. 1). 
46“Pretendemos, agora, fazer em conjunto esse caminho, pretendemos meditar cartesianamente (...). O que 

era nelas esboço embrionário deve ser levado a um livre desenvolvimento” (HUSSERL, 2013, p. 3). 
47“É, portanto, em boa hora que, hoje, a mente desligada de todas as preocupações, no sossego deste retiro 

solitário, dedicar-me-ei por fim a derrubar série, livre e genericamente minhas antigas opiniões. Ora, para 

isso não será necessário mostrar que todas elas são falsas – o que talvez nunca pudesse conseguir –, mas, 

porque a razão já me persuade de que é preciso coibir o assentimento, de modo não menos cuidadoso, tanto 

às coisas que não são de todo certas e fora de dúvida quanto às coisas que são manifestamente falsas, 

bastará que encontre, em cada uma, alguma razão de duvidar para que as rejeite todas. E, para fazê-lo, não 

será preciso também que as percorra uma por uma, tarefa infindável, mas porque, se os fundamentos se 

afundam, desaba por si mesmo tudo o que foi edificado sobre eles, atacarei de imediato os próprios 

princípios em que se apoiava tudo aquilo em que outrora acreditei” (DESCARTES, 2004, p. 22-3 - grifo do 

tradutor).  
48O movimento da epokhé é caracterizado assim por Husserl: “Por conseguinte, essa inibição de todas as 

tomadas de posição perante o mundo, que designamos por epokhé fenomenológica, torna-se justamente um 

meio metodológico” (HUSSERL, 2013, p. 6). 
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epokhé não se confunde com o movimento da dúvida hiperbólica cartesiana. Tal 

movimento consiste em apenas suspenção do juízo. 

Daí que o primeiro passo para estabelecer uma ciência rigorosa é examinar os 

pressupostos. Por conseguinte, se as ciências se referem ao mundo, isso implica que elas 

já partem de um pressuposto, que é o mundo. Sendo assim, é preciso “pôr fora de 

validade todas as ciências que nos são já dadas de antemão” (HUSSERL, 2013, p. 4). 

Como resultado desse primeiro movimento, recai-se na vida pré-científica, que Husserl 

denomina de Atitude Natural. Essa condição, por sua vez, não se revela evidente, pois ela 

já parte do pressuposto ingênuo da existência do mundo. Desse modo, portanto, 

retornamos ao nosso problema inicial, que diz respeito à evidência do mundo. 

Neste ponto, podemos estabelecer tanto uma possível convergência quanto uma 

divergência explícita entre as investigações empreendida por Husserl e Heidegger e, a 

partir daí, justificar a análise da via cartesiana empreendida por Husserl em nosso 

percurso. Ora, tanto para Husserl quanto para Heidegger, a questão não é provar a 

existência do mundo, mas questionar sobre o sentido da sua existência. Desse modo, 

Husserl reclama a ausência e a importância do exercício das meditações por parte das 

ciências: “em todo caso, dá que pensar que as ciências positivas, que deveriam obter uma 

fundamentação racional absoluta através destas meditações, se tenham, porém, 

interessado tão pouco por elas” (HUSSERL 2013, p. 3). Neste mesmo sentido, diz 

Heidegger: 

 

pois quando o material empírico está sendo simplesmente coletado, os 

fundamentos já estão sempre ‘presentes’. Se as pesquisas positivas não 

veem esses fundamentos, considerando-os evidentes, isso não prova que 

eles não se achem à base e que não sejam problemáticos 

(HEIDEGGER, 2013, p. 95). 

 

Sendo assim, mais do que um desenvolvimento progressivo, o que importa para 

ambos é um retorno e uma “purificação” do que se encontra assumido como previamente 

dado. 

Não obstante, se o que Husserl busca é uma fundamentação radical, 

consequentemente, não se pode assumir nada como óbvio. Logo, o mundo também não 

pode ser assumido como óbvio. Por conseguinte, o mundo também se torna objeto do 

movimento da epokhé. Resulta desse movimento que o mundo enquanto pressuposto 

perde a sua validade e adquire o aspecto de fenômeno. Com o movimento da epokhé, 

Husserl pretende, mais do que “aprender que o mundo é para mim, [...] também como é o 

mundo para mim o cogitatum das minhas cogitationes” (HUSSERL, 2013, p. 13). Neste 
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caso, a estratégia metodológica da epokhé pode ser compreendida como uma dupla 

função que implica, primeiramente, em uma “perda do mundo” para, posteriormente, 

obter um “ganho do mundo”49: “deve-se primeiro perder o mundo pela epokhé para 

ganha-lo de novo numa autorreflexão universal” (HUSSERL, 2013, p. 38). A “perda do 

mundo” estaria relacionada com a suspenção da validade do mundo compreendido como 

Atitude Natural e o mundo das ciências. No entanto, essa “perda” não deve ser associada 

a uma “negação”, de modo que com o movimento da epokhé a “tese do mundo” não é 

negada por Husserl, ele apenas não faz qualquer consideração ou uso dela. Assim, a 

epokhé enquanto um movimento radical renuncia à posição de ingenuidade que está no 

bojo da referira tese, condição assumida tanto na atitude natural quanto pela ciência. Por 

conseguinte, “ganhar o mundo” se daria pela análise daquele campo em sua 

originalidade50, a saber, a partir do Ego. A estratégia de suspensão da validade do mundo 

pelo movimento da epokhé e a transformação do mundo em fenômeno pela redução 

fenomenológica foi adotada por Husserl devido ao propósito maior de refazer, até certo 

ponto, o caminho cartesiano: 

 

Portanto, não ego cogito, mas sim, uma ciência do ego, uma Egologia 

pura, deverá ser o fundamento mais basilar da Filosofia no sentido 

cartesiano de Ciência Universal, e deverá fornecer pelo menos o terreno 

para a sua absoluta fundamentação (HUSSERL, 2013, p. 10).   

 

Na via cartesiana, mas como uma Egologia, faz-se necessário atentar para o fato 

de que esse procedimento não implica em uma investigação separada e isolada do mundo. 

Neste caso, o mundo deixa de ser apenas algo em que me abandonava para se mostrar 

como “cogitatum da cogitatio respectiva, como aparecente da aparição respectiva, como 

simples correlato” (HUSSERL, 2013, p. 14). Assim, nessa via, as funções que a 

investigação do mundo exerce na fenomenologia husserliana, de acordo com Zahavi, 

podem ser compreendidas: por um lado, a tematização do mundo em uma ciência 

universal deve ser realizada a partir do Ego Transcendental, pois seria absurdo falar da 

existência de mundo independente da consciência; por outro lado, enquanto uma crítica 

ao objetivismo realista e naturalista, que considera que as investigações sobre o mundo 

devem estar isentas da subjetividade51. 

É neste ponto que estratégia adotada por Heidegger se diferencia da via cartesiana 

adota por Husserl, e seguida por nós a partir das Conferências de Paris, como vimos, a 

estratégia husserliana consiste em um duplo movimento a partir da epokhé e da redução. 

                                                 
49Cf. TOURINHO, 2016. 
50Cf. TOURINHO, 2016. 
51Cf. ZAHAVI, 2015, p. 80. 



31 

 

Em contrapartida, Heidegger não realiza o movimento da epokhé do fenômeno do mundo. 

Aliás, na analítica existencial do Dasein, tal movimento é inviabilizado devido à própria 

condição do Dasein que é de ser em um mundo: “Pertence, porém, essencialmente ao 

Dasein: ser em um mundo. Assim, a compreensão de ser, próprio do Dasein, inclui, de 

maneira igualmente originária, a compreensão de “mundo” (...) (HEIDEGGER, 2013, p. 

49). Para Heidegger, a investigação do mundo não deve ser realizada mediante a 

suspensão do mundo, ao contrário, o mundo emerge como horizonte de possibilidades do 

Dasein. Por conseguinte, se, por um lado, Heidegger recusa o movimento de epokhé, por 

outro, o autor considera como um dos constituintes fundamentais52 do método 

fenomenológico a redução enquanto um movimento de recondução do olhar.53 No 

entanto, essa recondução não é simplesmente um desvio do olhar, mas traz em seu bojo 

um dirigir-se, uma condução enquanto um movimento positivo do olhar para o ser. 

Assim, no fenômeno do mundo, justamente por ser assumido como óbvio e evidente, há 

uma retração da sua constituição: “aquilo que (...) é onticamente tão conhecido que nem 

sequer lhes damos atenção abriga, ontologicamente, muitos enigmas” (HEIDEGGER, 

2013, p. 461). Disso se segue que o âmbito no qual a investigação precisa ser realizada é 

um âmbito em que o Dasein se encontra na maior parte das vezes, isto é, no âmbito da 

cotidianidade, o âmbito da familiaridade, da ocupação: “assim, a fenomenologia da 

quotidianidade está ligada a uma hermenêutica, ou interpretação concebida para trazer à 

luz a base escondida da unidade e inteligibilidade do mundo-vida prático” (GUIGNON, 

1998, p. 26). É nesse sentido que podemos seguir a hipótese defendida por Critchley 

(2016) que compreende a estratégia heideggeriana como uma revisão do movimento da 

epokhé, na qual ele denomina de “redescrição hermenêutica da atitude natual”. Essa 

hipótese, é defendida pelo intérprete a partir da argumentação desenvolvida por 

Heidegger nos §§12 e 13 de Prolegômenos para a História do conceito de tempo, curso 

de Marburgo de 1925.  Assim, essa revisão consistiria em uma inversão do movimento 

que, ao invés de suspender o mundo, conforme realizado por Husserl, o assumiria como 

“ponto de partida”, visando desobstruí-lo: “isso significa retornar ao ponto inicial da 

reflexão fenomenológica, à atitude natural, tentando dar uma redescrição da forma como 

a existência humana é primeiramente dada” (CRITCHLEY, 2016, p. 81). Por 

conseguinte, essa revisão pode ser compreendida a partir da crítica que Heidegger 

endereça a Husserl acerca de que sua compreensão de Atitude Natural, conforme 

                                                 
52Em Os problemas fundamentais da fenomenologia Heidegger diz que os três constituintes fundamentais 

do método fenomenológico seriam: redução, construção e destruição. (CF. HEIDEGGER, 2012b, p. 34-40).  
53Cf. HEIDEGGER, 2012b, p. 37. 
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argumenta Crithley. Segundo Heidegger, o que Husserl denomina de “natural” não é 

natural, ao contrário, é “uma posição teórica bem definida” (HEIDEGGER, 2007, p. 

146), isto é, preserva a mesma estrutura com a qual a tradição filosófica se orientou; ou 

seja, o que Husserl considera como “atitude natural” é o que Heidegger irá compreender 

como ente simplesmente dado (Vorhandenheit). Por conseguinte, esse modo “natural” 

não pode ser compreendido como “atitude”: “adotar uma atitude em direção à experiência 

já é olhar as coisas do ponto de vista da reflexão, num ato pelo qual consideramos a vida, 

mas não mais a vivemos” (CRITCHLEY, 2016, p. 85). Desse modo, portanto, de acordo 

com essa interpretação, a via cartesiana consistiria em “uma descrição errada do ponto de 

partida certo” (CRITCHLEY, 2016, p. 85). A “tese do mundo” consistiria no “ponto de 

partida certo”, porém o erro seria a sua suspensão e, consequentemente, a sua “perda” 

para reconquistá-la a partir do Ego. Assim, a “perda” do mundo consistiria na “perda” do 

“acesso primário, prático e pessoal, do ser humano ao mundo” (CRITCHLEY, 2016, p. 

86). Após essas considerações, é possível estabelecer uma primeira informação que nos 

auxiliará na compreensão do primado metodológico da investigação do fenômeno do 

mundo na analítica existencial empreendida por Heidegger em Ser e Tempo.  

Vejamos agora de que maneira a chamada “via teleológica” contribui para nos 

esclarecer, por oposição, o fenômeno do mundo em Heidegger. 

 

1.2.2 Via teleológica 

 

Na conferência ministrada em Viena, Husserl elege como fio condutor da sua 

exposição o tema “a crise da humanidade europeia”, que pode ser expresso a partir da 

seguinte pergunta: “como se caracteriza a forma espiritual da Europa?” (HUSSERL, 

2012, p. 252). Ao eleger esse fio condutor, conforme diz Husserl na abertura da 

conferência, o filósofo busca “suscitar um novo interesse” (HUSSERL, 2012, p. 249). 

Uma possível chave de leitura para compreendermos o que está no bojo da argumentação 

desenvolvida por Husserl na conferência se encontra na clarificação dos elementos que a 

constitui, a saber: crise, humanidade, Europa, forma espiritual. Além desses elementos 

expressos diretamente, podemos acrescentar a discussão da noção de ciência, que se 

encontra subjacente aos elementos anteriormente citados. Isso devido ao valor que ela 

adquiriu, conforme Sokolowski nos lembra: “a ciência tem grande autoridade em nossa 

cultura porque as pessoas pensam que ela nos diz a verdade das coisas” (SOKOLOWSKI, 

2004, p. 158). A partir desse primeiro cenário, uma objeção poderia ser levanta. Ora, uma 

vez que a ciência tem realizado grandes avanços em relação ao mundo e à vida, a que se 
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refere a crise? São essas duas perguntas iniciais, a saber: a pergunta norteadora formulada 

por Husserl (Como se caracteriza a forma espiritual da Europa?) e a pergunta derivada da 

objeção, que constituem o núcleo da argumentação husserliana desenvolvida na 

conferência.   

A ciência possui como propósito a elaboração de uma explicação do mundo por 

meio de seus elementos e das teias relacionais que eles estabelecem entres si. Disso se 

segue que pode parecer que o que Husserl intenta é questionar o valor das ciências e seus 

métodos. No entanto, interessa, antes, saber qual é o sentido destas ciências. A ciência 

opera a partir de uma passagem metódica, prescindindo do mundo enquanto algo 

circundante, para recuperá-lo nas explicações exatas, ou seja, a partir da sua linguagem, a 

ciência seria capaz de decifrar o mundo estabelecendo leis cujo valor é incontestável. O 

resultado deste desenvolvimento é um “domínio técnico sobre a natureza”54 advindos dos 

métodos físico-químico, isto é, uma formalização e uma quantificação do mundo. Porém, 

se a humanidade se encontra em tal estágio, qual o problema? 

É justamente por se encontrar em tal condição, a de um pensamento tecnicista, ou, 

conforme denominará Heidegger, um “pensamento que calcula”55, que a ciência se torna 

problemática: “o cientista fala como se ele apenas emprestasse a sua voz ao ser, como se 

este, em sua profundeza, fosse constituídos pelos próprios esquemas e fórmulas que o 

cientista enuncia” (DARTIGUES, 2003, p. 75). Nesse sentido, “pode parecer que as 

ciências exatas estão descobrindo um novo e diferente mundo, mas o que elas estão 

realmente fazendo, conforme a fenomenologia, é submeter o mundo ordinário a um novo 

método” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 158). De modo que o problema desse tipo de 

pensamento, ou melhor, dessa visão de mundo elaborada pela ciência é que ela se 

esquece do próprio ponto de partida, isto é, o mundo da ciência se revela como separado 

do mundo da vida. Desse modo, portanto, um possível modo de compreender o tema da 

crise diagnosticado por Husserl se refere a uma objetificação do mundo e da vida: 

“obcecados pelo naturalismo (por mais que combatam verbalmente), os cientistas do 

espírito têm descurado, total e completamente, até o próprio levantamento do problema 

de uma Ciência do Espírito (....)” (HUSSERL, 2012, p. 252). 

Assim, de acordo com Husserl, o resultado dessa situação de crise decorre da 

condição do homem ter esquecido a sua própria humanidade. A noção de humanidade, 

que possui em seu bojo a noção de vida, não se resume apenas na compreensão biológica. 

Na noção de humanidade, o que Husserl busca sublinhar é seu significado como “vida 

                                                 
54Cf. HUSSERL, 2012, p. 250. 
55Cf. HEIDEGGER, 2001. 
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ativa em vista de fins, realizadora de formações espirituais – no sentido mais lato, vida 

criadora de cultura na unidade de uma historicidade” (HUSSERL, 2012, p. 249). Daí 

podemos inferir a intensão de Husserl em circunscrever e delimitar a sua exposição em 

relação à Europa. Do mesmo modo que a vida não é, simplesmente, biológica, a Europa 

também não se limita a um continente que possui X habitantes, distribuídos em Y metros 

de extensão e demais informações. Europa é aqui “manifestamente, da unidade de uma 

vida” (HUSSERL, 2012, p. 252). 

Desse modo, para compreendermos o que está em questão na noção de crise 

tematizado por Husserl na conferência, faz-se necessário compreender a noção de ciência. 

A ciência enquanto resultado de um trabalho humano é mais uma dentre outras atividades 

realizadas pelo homem. Assim, na noção de ciência para a qual Husserl direciona a sua 

crítica, está embutida uma de racionalidade, que, segundo Stein, pode ser compreendida 

como: “racionalidade instrumental, discursiva cognitiva” (STEIN, 2012, p. 46). Por 

conseguinte, a situação da crise não pode ser compreendida e, por assim dizer, a partir de 

um paralelismo entre as Ciências Exatas e as Ciências do Espírito, de modo a importar os 

métodos destas últimas nas primeiras. No entanto, “estamos ficando, decididamente, 

submergidos por uma maré de propostas de reforma ingênuas e exaltadas” (HUSSERL, 

2012, p. 249). Aliás, isso implicaria em um contrassenso ou círculo vicioso, pois o que se 

apresenta como resposta e resultado é o que se intenta compreender.  

A partir do que foi dito, é possível recuperarmos aquelas duas questões 

inicialmente apresentadas e que consideramos como o núcleo da argumentação 

husserliana apresentada na conferência. Assim, uma possível resposta de Husserl para 

ambas as questões está na concepção de racionalidade que o pensador procura expor. 

Desse modo, ao retomar o tema da crise, Husserl busca expor a ideia de racionalidade 

extrema, vigente a partir dos progressos alcançados pela ciência. Em contraposição a isso, 

Husserl visa apresentar uma compreensão de racionalidade que é anterior, por assim 

dizer, e que, ao mesmo tempo, se revela como plataforma sobre a qual a posição vigente 

se sustenta. Ou seja, aquele novo interesse ao qual Husserl faz menção no início da 

conferência ganha, aqui, a sua clarificação. O novo interesse é essa racionalidade: 

 

(...) que, na nossa humanidade europeia, está inata uma enteléquia que 

rege, de uma ponta a outra, a deveniência das formas europeias e lhe 

confere o sentido de um desenvolvimento para uma forma de vida e de 

ser ideias, como para um polo eterno” (HUSSERL, 2012, p. 254). 

 

Desse modo, portanto, a noção de Europa enquanto unidade de uma vida e a de 

Vida enquanto formações espirituais exercem a função de introduzirem a noção de 
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Teleologia, enquanto essa racionalidade. Essa racionalidade que Husserl busca apresentar 

implica em uma mudança de atitude, uma conversão, ou conforme diz Husserl, em 

“movimento educativo” (HUSSERL, 2012, p. 265), no qual não mais se deixe conduzir 

por conhecimentos ingênuos, mas “em consagrar sempre a sua vida futura, no sentido de 

uma vida universal, à tarefa da teoria, a edificar conhecimentos teorético sobre 

conhecimento teorético in infinitum” (HUSSERL, 2012, p. 263).  

Disso se segue que tanto a ciência quanto a própria vida comum adquirem uma 

compreensão nova, ou, de acordo com o filósofo, uma nova luz. Isso por sua vez implica 

em uma nova atitude para com o mundo. A tematização do mundo exerce a função de 

conduzir o homem a tarefas infinitas: “é um conceito pelo qual devemos trabalhar 

sempre, do qual não nos desligamos” (STEIN, 2012, p. 51). Sendo assim, um modo 

possível de compreender a noção de mundo desenvolvida por Husserl, de acordo com 

Stein, é de conceito de limite: o conceito de mundo da vida pretende ser o lugar último 

para uma justificação racional para proposições científicas e também filosóficas” 

(STEIN, 2012, p. 46). Sendo assim, o mundo se apresenta como horizonte, como solo 

sobre o qual a ciência se desenvolve e se refere, mas não mais enquanto uma crença. 

Assim, podemos dizer que, diferente da via cartesiana, em que o movimento da 

suspensão da Atitude Natural, pelo movimento da epokhé, conduz a investigação do 

mundo a partir do Ego Puro, a via teleológica incide em um movimento de ir ao encontro 

do mundo: “a primeira evidência, o terreno absoluto para o qual cumpre voltar não será 

mais o sujeito, mas o próprio mundo tal como a consciência o vive antes de toda 

elaboração conceitual” (DARTIGUES, 2003, p. 26). 

Na via teleológica, o movimento da epokhé também é realizado e pode ser 

compreendido a partir daquele “movimento educativo”, que nos auxilia a compreender 

aquelas duas funções que a investigação do mundo exerce no programa husserliano, a 

saber: uma radicalização em relação à atitude primeira com o mundo e, ao mesmo tempo, 

a função de fundamentação das ciências56, por conseguinte, isso conduz à investigação do 

mundo a uma tarefa contínua com a qual toda a humanidade europeia deve estar 

comprometida.  

Ao final dessas considerações sobre a via teleológica desenvolvida por Husserl na 

conferência, ela se revela como um caminho imprescindível, uma vez que nela é possível 

estabelecer pontos de convergência entre Husserl e Heidegger. Assim, no que concerne 

ao nosso objetivo, destacamos o combate da primazia da postura teórica em relação ao 

mundo, pois o primeiro modo do Dasein se relacionar com o mundo é por meio das 

                                                 
56Cf. RICOEUR, 2009, p. 157. 
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ocupações. Além disso, é possível aproximar as críticas desenvolvidas por Heidegger, 

sobretudo no período tardio, à questão da técnica da temática da perda da humanidade 

elaborada por Husserl. Desse modo, prosseguindo em nossas análises das vias husserliana 

e procurando nelas um contraponto compreensivo com a análise heideggeriana, passemos 

à última via, a “geografia fenomenológica” esboçada por Husserl no manuscrito A terra 

não se move (A arqueoriginária terra não se move). 

 

1.2.3 Via da “geografia fenomenológica” 

 

A palavra mundo é polissêmica. Quando perguntamos o que é mundo nos 

movemos, de início, a partir de um duplo significado: ora assumimos o mundo enquanto 

sinônimo de Terra ora como distinto. Sendo assim, enquanto sinônimo de Terra, essa 

compreensão refere-se ao mundo circundante no qual estou inserido e o conheço em sua 

expansão. No entanto, isso não significa que eu conheça a Terra por inteiro, mas eu me 

encontro inserido nesse conhecimento, isto é, já me encontro e compartilho a crença do 

mundo. Isso é possível, de acordo com Husserl, pois essa presentação de mundo é fruto 

de experiências singulares das quais nos apropriamos: 

 

A abertura como horizontidade [Horizonthaftigkeit] não perfeitamente 

concebida, presentada, mas implicitamente já formada. Abertura da 

paisagem: [ela é presentada n]o saber de que eu finalmente chego às 

fronteiras alemãs – [ e no saber de que] depois virá a paisagem francesa, 

a dinamarquesa, etc. Eu não percorri e nem conheci o que está no 

horizonte, mas eu sei que outros conheceram um pedaço a mais, e então 

novamente outros conheceram ainda mais um pedaço: [eu formo] a 

presentação [Vorstellung] de uma síntese dos campos atuais de 

experiência, síntese que dá como resultado, numa possível produção 

mediada, a presentação da Alemanha, da Alemanha no quadro da 

Europa e da própria Europa, etc., até, finalmente, a [presentação da] 

terra. A presentação da terra realiza-se [aqui] como unidade sintética, 

analogamente ao modo como, na experiência progressiva e encadeada, 

os campos de experiência dos homens singulares chegam à unidade de 

um campo de experiência [intersubjetivo]. Só que eu me aproprio, por 

meio de analogias, dos relatos dos outros, de suas descrições e 

afirmações e formo presentações universais (HUSSERL, 2017, p. 80-

81). 

 

Já o mundo como significado distinto de Terra é fruto do desenvolvimento 

científico, sobretudo, da Revolução Copernicana. Neste caso, o mundo é compreendido 

como um horizonte a ser explicado. Essa compreensão se apresenta como fundamentação 

e validação da crença do mundo. Neste sentido, dizemos:  
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Nós copernicanos, nós homens da modernidade dizemos: a terra não é a 

‘natureza toda’, ela é uma das estrelas no universo infinito. A terra é um 

corpo de forma esférica, certamente não perceptível em sua totalidade 

de uma só vez e por um único indivíduo, mas em uma síntese 

primordial enquanto unidade de experiências singulares atadas umas às 

outras (HUSSERL, 2017, p. 82). 

 

Assim, o duplo significado de mundo do qual partimos refere-se, primeiramente, 

ao mundo e à Terra como um solo: “a terra fica sendo agora a grande tora sobre a qual 

estão aqueles corpos, e da qual, através de despedaçamento e desmembramento, sempre 

surgiram e poderiam ter surgido para nós corpos menores” (HUSSERL, 2017, p. 83). Já 

no segundo caso, trata da Terra enquanto apenas mais um corpo ou o astro que está no 

mundo enquanto espaço infinito a ser explorado, de modo que podemos dizer: “em todo 

caso um corpo! [E não deixa de ser um corpo] apesar de para nós ser o solo experiencial 

para todos os corpos na gênese experiencial de nossa presentação do mundo” 

(HUSSERL, 2017, p. 82).  

Tanto a Terra como solo quanto a Terra como corpo se inserem na relação de 

movimento e repouso relativos57. Isso porque, no primeiro caso, podemos dizer, por 

exemplo, que entre A e B existe uma distância Y, que eu percorro a Terra de Norte a Sul 

e de Leste a Oeste; também posso dizer que em relação à Terra que estou em repouso. Já 

no segundo caso, dizem os cientistas que a terra está a X quilômetros de distância de uma 

estrela, do Sol, da Lua ou de qualquer outro astro, mas também dizem que ela está em 

repouso em relação ao seu eixo de rotação. Nestes casos, “o movimento ocorre sobre a 

terra, ou em contato com a terra, afastando-se dela, em direção a ela” (HUSSERL, 2017, 

p. 83). Acrescente-se ainda que “a terra possui movimentos interiores” (HUSSERL, 2017, 

p. 93). Por conseguinte, essa situação nos reconduz ao problema de Husserl, a saber: 

“como é que movimento e repouso ganham, na ‘visão de mundo’ ampliada ou 

reconfigurada, um sentido de ser legítimo – como é que ganham sua intuição 

[Anschauung], evidência, confirmadora pensável?” (HUSSERL, 2017, p. 83)   

A resposta ao questionamento de Husserl pode ser encontrada por meio de 

inúmeros exemplos de experiências e suas explicações. No entanto, todas as respostas 

incorrem no problema da “tese do mundo”. Assim, em relação à posição científica de que 

o mundo é espaço infinito a ser explorado e a terra é mais um corpo nele, diz Husserl:  

 

Primeiramente, dever-se-ia ter dito que não faz sentido falar de antemão 

de um universo vazio no sentido como o fazemos no mundo 

                                                 
57Em relação ao movimento e repouso diz Husserl: "Mas, o repouso e o movimento [da terra] perdem o seu 

caráter de absoluto assim que a terra é tornada corpo mundano na multiplicidade aberta de corpos 

circundantes. Movimento e repouso tornam-se necessariamente relativos" (HUSSERL, 2017, p. 88). 
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“astronômico” infinito, isto é, enquanto espaço no qual está a terra 

assim como os outros corpos nela estão, e o qual a circunda 

(HUSSERL, 2017, p. 92).  

 

Poderíamos, então, nos servir do argumento da “terra gêmea” que, grosso modo, 

consiste em um experimento de projetar outra terra semelhante à nossa. Porém, de 

maneira semelhante, também deveria ser considerado inválido, pois “o que significaria: 

duas terras? Dois pedaços de uma terra com uma humanidade. Juntos, ambos pedaços se 

tornariam um solo e seriam simultaneamente corpo um para o outro” (HUSSERL, 2017, 

p. 100). Já no que se refere ao primeiro sentido, isto é, de terra como mundo, diz Husserl: 

 
Eu posso estar num veículo que está andando, veículo que é então o 

meu corpo-solo; eu também posso ser transportado num vagão de trem, 

então meu corpo-solo é primeiramente aquele corpo que me transporta 

em movimento, e para essa, de novo, [o corpo-solo é] o vagão, etc. O 

veículo é experienciado como estando em repouso. Mas, se eu olho para 

fora, digo que ele se move, ainda que eu veja que é a paisagem lá fora 

que está em movimento. Eu sei que embarquei no veículo, eu já vi tais 

veículos em movimento e com pessoas dentro, eu sei que elas veem – 

assim como eu, quando também embarco – o mundo circundante em 

movimento, etc. Eu conheço a inversão dos modos de experiência 

‘repouso’ e ‘movimento’ a partir do carro de brincar [Spielwagen] que 

está andando, no qual eu tantas vezes entrei e de novo saí. Porém, 

primeiramente tudo está referido ao solo de todos os corpo-solos 

relativos, ao solo terrestre: eu impliquei todas as mediatidades na 

apercepção [da terra] e posso, confirmando, recorrer a elas em 

concordância (HUSSERL, 2017, p. 89-90). 

 

 Em contraste com essas posições assumidas, diríamos que a terra não se move! 

Por conseguinte, poderíamos dizer que toda a argumentação anterior coincide em alguns 

pontos com essa tese. Porém, diríamos: “mas a terra mesma, na figura originária de 

presentação, não se move e não repousa: é primeiramente em referência a ela que 

repouso e movimento têm sentido” (HUSSERL, 2017, p. 83, grifo nosso). Isto é, que, 

antes da “tese de mundo” da qual partem, existe um “mundo primordial”, por assim dizer, 

e que, por sua vez, não se move:  

 

e se pode haver polêmica acerca disso é apenas porque a moderna 

apercepção do mundo como mundo dos horizontes copernicanos 

infinitos não se tornou para nós uma apercepção de mundo confirmada 

a partir de uma intuição de mundo efetivamente levada a cabo" 

(HUSSERL, 2017, p. 88). 

 

A repercussão de tal posição seria negativa de modo que “acharão que isso é um 

exagero, que é algo que, de um modo francamente maluco, contradiz todo o 

conhecimento acerca da realidade e da possibilidade real obtido pelas ciências” 

(HUSSERL, 2017, p. 111). No entanto, para compreender o que está em questão na 
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argumentação husserliana, faz-se necessário atentar, principalmente, para o modo como o 

conceito de mundo é utilizado. Assim, no manuscrito, é possível identificar, pelo menos, 

três sentidos: i) terra/mundo; ii) terra ≠ mundo, isto é, terra/corpo; e iii) terra enquanto 

arca ou nave originária. Destes três sentidos, os dois primeiros já foram brevemente 

apresentados. Assim, no que se refere a terra como arca/nave, temos claramente uma 

analogia. A partir da nave, emerge a possibilidade de sobrevoar a terra, como se 

estivéssemos em um avião58, e isso possibilitaria as demais experiências. Por 

conseguinte, isso significa dizer que sobrevoar a terra não é afastar-se dela, mas 

aproximar-se. É a partir deste movimento de aproximação que a terra/mundo e 

terra/corpo adquirem o seu sentido. Disso se segue que 

 

eu posso ininterruptamente continuar a andar sobre o meu solo terrestre 

e, de certo modo, experienciar o seu ser ‘corpóreo’ de maneira sempre 

mais completa; ele possui seu horizonte no fato de que eu posso andar 

sobre ele e, ao andar, experienciar sempre mais dele e de tudo aquilo 

que está sobre ele” (HUSSERL, 2017, p. 90). 

 

No entanto, como objeção, poder-se-ia dizer que a mesma experiência foi feita 

quando eu estava no trem. Porém, “essa nave não seria para mim caracterizada como 

nave em referência à terra – na medida em que nenhuma unidade foi produzida [entre 

elas] –, ela seria ela mesma minha ‘terra’, minha residência originária” (HUSSERL, 

2017, p. 102). Isso significa dizer que o ponto de partida não foi a terra enquanto mundo, 

mas, ao contrário, ela, a terra, enquanto mundo, é o ponto de chegada. Neste sentido, o 

que é nuclear nesta argumentação é que “toda comprovação tem seu ponto de partida 

subjetivo e ancoradouro último no eu, no que comprova” (HUSSERL, 2017, p. 88).     

Sendo assim, o que está no bojo da argumentação husserliana é um paralelismo 

entre a terra que não se move e a própria estrutura do ego: “eu não possuo locomoções; 

quer eu fique quieto ou quer eu ande, eu tenho o meu soma como centro, tenho em meu 

entorno corpos que repousam e que se movimentam, e um solo sem mobilidade” 

(HUSSERL, 2017, p. 94). A terra enquanto arca originária, “ela é a arca que 

primeiramente possibilita o sentido de todo movimento, e de todo repouso enquanto 

modo de movimento. Mas o seu repouso não é um modo de movimento” (HUSSERL, 

2017, p. 111). Daí que o sentido de arqui-originário (Ur-arche) atribuído à Terra diz 

respeito a não "cometer a distorção – pois isto é de fato uma distorção – de pressupor de 

antemão e inadvertidamente a concepção naturalista de mundo (concepção que é a 

                                                 
58Husserl também utiliza uma analogia com o pássaro: "Suponha-se agora que eu seja um pássaro e possa 

voar – ou mesmo: eu olho para os pássaros que copertencem à terra. Compreendê-los é pôr-se no lugar 

deles enquanto voam" (HUSSERL, 2017, p. 95). (Cf. HUSSERL, 2017, p. 95-7). 
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dominante)” (...) (HUSSERL, 2017, p. 108). Ou seja, enquanto arca originária, a terra não 

pressupõe outra terra na qual ela ganharia a sua referência. Ao contrário, como o próprio 

sentido que a palavra denota, arca originária refere-se antes ao âmbito no qual o eu se faz. 

Portanto, não há uma suspensão do mundo, ao contrário, há um mundo constante ao qual 

eu estou sempre dirigido e para o qual o mundo enquanto terra/solo e terra/corpo ganham 

sentido.  

Assim, é devido à imbricação entre o eu e o mundo enquanto arca que podemos 

estabelecer o ponto importante para a utilização deste texto em nossa argumentação. A 

analogia da terra enquanto arca originária é utilizada por Husserl com a intenção de 

estabelecer um paralelismo com a estrutura do Ego. De modo semelhante, Heidegger 

compreende o mundo como um constitutivo fundamental da estrutura ser-no-mundo. O 

mundo não é um espaço geográfico no qual o Dasein se percebe como dentro, como, por 

exemplo, a água dentro do copo, a roupa dentro do guarda-roupa em um lugar59, mas é 

um âmbito de realização do próprio existir. Neste sentido, a cotidianidade mediana se 

apresenta como a configuração deste âmbito. Sendo assim, o que está em questão nas 

estratégias argumentativas dos dois pensadores pode ser compreendido por meio de uma 

analogia com uma moeda que tem duas faces distintas uma da outra. No entanto, essas 

duas faces se co-pertencem, isto é, uma implica a outra, mas não se confundem. Ou seja, 

o mundo só ganha sentido a partir do existir, por outro lado, o existir se realiza a partir da 

constituição do mundo. 

Enfim, no decorrer das análises das vias utilizadas por Husserl, nas suas 

investigações acerca da noção de mundo, foi possível estabelecer alguns pontos de 

convergência e divergência entre as estratégias utilizadas por ele em relação ao modo 

como Heidegger procede a sua investigação. Disso se segue que o que temos que fazer, 

agora, é analisar esse âmbito que Heidegger denomina de cotidianidade mediana, visando 

aclarar o primado metodológico do mundo em relação às demais constituintes da 

estrutura unitária expressa na designação ser-no-mundo. 

 

 

 

 

                                                 
59Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 99 
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1.3 A Cotidianidade Mediana: o ponto de partida para uma compreensão do 

fenômeno do mundo em Ser e Tempo de Heidegger. 

 

O tratado Ser e Tempo, embora tenha permanecido incompleto60, é a principal 

obra de Martin Heidegger; além disso, é considerado por muitos como um dos mais 

importantes textos da história da filosofia e com desdobramentos em outras áreas61. Tal 

perspectiva certamente tem como uma de suas principais justificativas essa retomada da 

clássica questão da história da metafísica e o desenvolvimento da analítica existencial do 

Dasein. Assim, o referido tratado, tal como o próprio Heidegger diz em Meu caminho 

para a fenomenologia, consiste no resultado62 de um caminho percorrido por ele no 

decorrer de suas investigações: “chegara, pois, a hora de enfrentar o público com o 

trabalho longamente cultivado” (HEIDEGGER, 1973a, p. 498). Assim Ser e Tempo se 

insere e se estabelece como um marco no programa da ontologia fundamental, programa 

ao qual Heidegger se dedica, sobretudo, no período da década 1920. Nesse sentido, o 

programa no pensamento de Heidegger não deve ser compreendido como uma tarefa que 

visa a resolver todos os problemas subjacentes à ontologia, de modo que não podemos 

identificar aí algo como uma “super ontologia”.  Antes, em seu bojo, está o 

direcionamento para o perguntar sobre a condição de possibilidade63 de uma tarefa como 

                                                 
60O referido tratado, conforme a divisão e sumário apresentado no §8, estava previsto, inicialmente, para 

conter duas partes subdividas em três seções cada uma, porém apenas as duas seções da primeira parte 

chegaram ao público, enquanto a outra seção e a segunda parte não foram escritas. No entanto, há entre os 

intérpretes uma discussão acerca da publicação da terceira seção da primeira parte, cujo título seria “Tempo 

e Ser”. De acordo com essa literatura, a elaboração desta seção encontra-se no texto Os problemas 

fundamentais da fenomenologia – fruto de uma preleção ministrada por Heidegger no semestre de verão de 

1927, mesmo ano de publicação de Ser e Tempo. Tal posição é sustentada a partir de uma nota de rodapé da 

frase de abertura que diz o seguinte: “Reelaboração da 3ª seção da primeira parte de Ser e Tempo” 

(HEIDEGGER, 2012b, p. 7). 
61Dentre o alcance da influência do pensamento de Heidegger, destacamos: Jean-Paul Sartre, Emmanuel 

Lévinas, Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Jacques Derrida, dentre outros na 

filosofia; Winnicott, Ludwig Binswanger e Medard Boss, na psicanálise; Rudolph Bultmann, na Teologia; e 

Hans-Georg Gadamer, na hermenêutica. Segundo a opinião de E. Carneiro Leão, o tratato Ser e Tempo 

pode ser comparado a outros textos de fundamental importância na história da filosofia como, por exemplo, 

Fenomenologia do espírito, de Hegel, e Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. (Cf. CARNEIRO LEÃO, 

2013, p. 549; NUNES, 2012, p. 12-3. PASQUA, 1997). 
62Como se sabe, o motivo da publicação era devido ao silêncio de Heidegger durante anos. Ele não havia 

publicado nada de substancial durante a sua carreira professoral, apesar de suas preleções, sobretudo, as 

interpretações/investigações da Filosofia Antiga lhe proporcionarem a fama. O que estava em questão para 

Heidegger era a sucessão à cátedra de Nicolai Hartmann. Assim, uma primeira versão do texto fora enviada 

e rejeitada por ser considerada insuficiente pelo Ministério de Cultura de Berlim. No ano de 1927, o tratado 

foi publicado incompleto no volume VIII do Anuário para fenomenologia e para pesquisa fenomenológica 

editado por Husserl. Com essa publicação, o juízo negativo emitido pelo Ministério foi revisto e Heidegger 

foi efetivado como sucessor da cátedra. 
63O programa da ontologia fundamental, conforme caracterizamos acima, é antes perguntar sobre a 

condição de possibilidade de uma tarefa como a ontologia. O programa heideggeriano da ontologia 

fundamental, de acordo com os intérpretes do autor, aproxima-se do programa empreendido por Kant na 

Crítica da Razão Pura. (Cf: CASANOVA, 2015, p. 79; MACDOWELL, 1993; STEIN, 2012). 
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a ontologia, sobretudo quando consideramos a presença do termo ‘fundamental’ na 

expressão. Sendo assim, o termo ‘fundamental’ refere-se ao movimento de retorno à 

gênese da ontologia. A importância deste movimento consiste na recepção autêntica da 

tradição, que se realiza a partir do revitalizar do próprio filosofar. No texto publicado no 

ano de 1927, o propósito do autor era de reelaboração e recolocação da questão sobre o 

sentido do ser (Seinsfrage)64, questão essa que está desde a origem da filosofia e que a 

perpassa, mas que, de acordo com Heidegger, foi esquecida pela própria tradição 

filosófica. Isso porque é com a representação do ente que a metafísica busca responder a 

todas as questões acerca do ser. Apesar disso, ou melhor, justamente por isso, Heidegger 

compreende a história da metafísica como história desse esquecimento65: “a questão 

referida não é, na verdade, uma questão qualquer. Foi ela que deu fôlego às pesquisas de 

Platão e Aristóteles para depois emudecer (...)” (HEIDEGGER, 2013, p. 37). Assim, para 

atingir tal propósito, outras investigações de ordem secundária, ou, conforme o próprio 

autor as caracteriza, metas provisórias, impuseram-se metodologicamente à investigação 

empreendida por Heidegger, a saber: analítica existencial do Dasein e a Destruição 

(Destruktion) da história da ontologia66.  

                                                 
64A questão do ser enquanto elemento norteador revelou-se, no início do processo formativo do filósofo, a 

partir da leitura da dissertação de Franz Brentano: Das múltiplas significações do ser em Aristóteles (1862), 

que foi um presente dado pelo Dr. Konrad Gröber, amigo de Heidegger, em 1907. O texto de Brentano 

tinha como epígrafe a seguinte frase de Aristóteles: “Ser se diz de muitas maneiras (...)” (Cf. Met, 1003a 

33). Assim, é no bojo da frase do Estagirita que emerge a questão a ser explorada por Heidegger. Tal 

questão pode ser formulada do seguinte modo: qual é a determinação unitária do ser que subjaz as múltiplas 

significações? E sintetizada em: qual é o sentido de Ser? A busca pela resposta resulta no projeto inacabado 

de Ser e Tempo, que, apesar da herança peripatética, tem como epígrafe a seguinte passagem do Sofista de 

Platão: “(...) Pois é evidente que há muito sabeis o que propriamente quereis designar quando empregais a 

expressão ‘ente’. Outrora, também nós julgamos saber, agora, porém, caímos em aporia” (Cf. O Sofista, 

244a), esta mesma passagem já havia sido tema de uma preleção de inverso de 1924/25 ministrada por 

Heidegger na Universidade de Marburgo, cujo título era Platão: o Sofista (Platon: Sophistes – GA 19). O 

uso da passagem do texto platônico pode ser compreendido como uma analogia entre a situação 

apresentada no diálogo e o seu próprio exercício do filosofar. Neste sentido, a analogia fica mais clara 

quando observamos a continuação da epígrafe: “Será que hoje temos uma resposta para a pergunta sobre o 

que queremos dizer com a palavra ‘ente’? De forma alguma. Assim, cabe colocar novamente a questão 

sobre o sentido de ser. Será que hoje estamos em aporia por não compreendermos a expressão ‘ser’? De 

forma alguma. Assim, trata-se de redespertar uma compreensão para o sentido dessa questão. A elaboração 

concreta da questão sobre o sentido de ‘ser’ é a intenção do presente tratado” (HEIDEGGER, 2013, p. 34). 

(Cf. ARISTÓTELES, 2002; CASANOVA, 2015; HEIDEGGER, 2013; HEIDEGGER, 1973a, p. 495; 

HEIDEGGER, 1996; MACDOWELL, 1993; NUNES, 2012, p. 35; SCHÜRMANN, 2016, p. 105; 

ZARADER, 2012, p. 21-23). 
65Heidegger utiliza diversos termos para expressar esse esquecimento do ser (Seinsverlassenheit), tais 

como: retração (Entzug); negação ou recusa (Verweigerung); retenção (Vorenthalt) e falta ou ausência 

(Ausbleiben) (Cf. INWOOD, 2002, p. 52). 
66Esse movimento pode ser compreendido a partir do seu duplo movimento: o primeiro consiste em “definir 

e circunscrever a tradição em suas possibilidades positivas, e isso quer sempre dizer em seus limites” 

(HEIDEGGER. 2013, p. 61). Isso implica retornar à tradição e colher dela os seus frutos: “uma coisa é 

verificar opiniões dos filósofos e descrevê-las. Outra coisa bem diferente é debater com eles aquilo que 

dizem, e isto quer dizer, do que falam” (HEIDEGGER, 1973b, p. 217). Esse retorno possibilitaria o 

segundo movimento que é de recolocar a questão fundamental: a questão sobre o Sentido do Ser. Assim, o 

movimento empreendido por Heidegger implica, antes, em um fazer ver que se caracteriza por se colocar à 
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Dentre os primeiros passos que Heidegger considera como necessários para 

atingir o seu propósito, está a elaboração adequada da referida questão: “retomar a 

questão do ser significa, pois, elaborar primeiro, de maneira suficiente, a colocação da 

questão” (HEIDEGGER, 2013, p. 40). Sendo assim, primeiramente, faz-se necessário, de 

acordo com a epígrafe do tratado, um “esclarecimento introdutório”. Com esse 

esclarecimento, Heidegger visa a compreender os motivos que ocasionaram uma 

trivialidade e, por conseguinte, uma isenção de questionamento, pois, de acordo com o 

autor: “no solo da arrancada grega para interpretar o ser, formou-se um dogma que não 

apenas declara supérflua a questão sobre o sentido do ser, como lhe sanciona a falta” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 37). Essa ausência de questionamento pode ser compreendida a 

partir de três pontos, que ele denominou de três preconceitos em torno da questão67: 

conceito mais universal; conceito indefinível e conceito evidente por si mesmo68. Essa 

análise dos preconceitos pode ser compreendida a partir de um duplo movimento, que 

Schürmann caracteriza de aspectos negativo e positivo69.  

A função de reforçar da sua posição inicial de que não apenas falta à questão do 

ser uma resposta, mas também a própria estrutura da questão exige uma reelaboração 

para adquirir uma transparência, está relacionada com o caráter negativo deste 

movimento. Ou seja, é preciso descartar as posições anteriormente assumidas no que se 

refere ao velamento e à irrelevância da questão. Por conseguinte, isso implica no 

movimento positivo que permite a Heidegger conduzir a sua investigação para o contexto 

da analítica existencial: “é por isso que se deve procurar, na analítica existencial do 

Dasein, a ontologia fundamental de onde todas as demais podem originar-se” 

                                                                                                                                                  
escuta, isto é, à procura daquilo que se encontrava impensado até então. Sendo assim, o movimento de 

Destruição não deve ser compreendido em sentidos negativos como sinônimo de negação, aniquilação. 

Esse movimento, pelo contrário, tem sentido positivo no seio do projeto filosófico heideggeriano, que é a 

recolocação da questão. Para tanto, faz-se necessário abalar a “rigidez e o enrijecimento de uma tradição 

petrificada e remover os entulhos acumulados” (HEIDEGGER, 2013, p. 60-1). A destruição da história da 

ontologia, conforme o plano de trabalho de Ser e Tempo, consistiria na 2° (segunda) parte do tratado. Esse 

movimento consistiria no retorno à tradição metafísica buscando a articulação entre a questão do ser e a 

temporalidade. Assim, o caminho desta investigação perpassaria por Kant, Descartes e Aristóteles. Porém, 

como sabemos, o texto foi publicado incompleto e assim permaneceu. Sendo assim, o movimento de 

destruição permaneceu apenas predelineado nos parágrafos inicias. Ademais, em Os problemas 

fundamentais da fenomenologia Heidegger compreende a destruição como um dos três constituintes 

fundamentais do método fenomenológico.  (Cf. GADAMER, 2007, p. 29-30; HEIDEGGER, 2012b, p. 34-

40; PALMER, 1989, p. 129). 
67Sobre a investigação dos preconceitos, diz Heidegger: “No início dessa investigação não se pode discutir 

em detalhes os preconceitos que, sempre de novo, plantam e alimentam a dispensa de um questionamento 

do ser. Eles encontram suas raízes na própria ontologia antiga. Esta, por sua vez, pode apenas ser 

interpretada de modo suficiente – quanto ao fundamento de onde brotam os conceitos e quanto à adequação 

das justificativas propostas e sua completude – esclarecendo-se e respondendo à questão. Por isso, nós só 

conduziremos a discussão dos preconceitos até onde se possa ver a necessidade de se repetir a questão 

sobre o sentido do ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 38). 
68Cf. HEIDEGGER. 2013, p. 37- 40. 
69Cf. SCHÜRMANN, 2016, p. 114. 
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(HEIDEGGER, 2013, p. 49).  Assim, a analítica existencial consiste na interpretação das 

estruturas originárias deste ente: “elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar 

transparente um ente – que questiona – em seu ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 42). 

A analítica tem o seu início no § 9 de Ser Tempo. Nesse parágrafo Heidegger 

apresenta as determinações constitutivas do Dasein. No entanto, já nos parágrafos 

iniciais, especialmente os §§ 2, 4 e 5, é possível encontrar, ainda que de modo provisório, 

conforme sublinha o próprio autor, alguns elementos fundamentais que nos auxiliarão na 

clarificação desse ente. Neste sentido, esses parágrafos exercem a função de serem 

preparatórios. Por conseguinte, essas determinações serão retomadas, de acordo com 

Heidegger, a partir da estrutura expressa pela designação ser-no-mundo: 

  

Nas discussões preparatórios (§9), já destacamos caracteres de ser que 

iluminarão, de modo seguro, as investigações posteriores. (...) Estas 

determinações do ser do Dasein, todavia, devem agora ser vistas e 

compreendidas a priori, com base na constituição de ser que 

designamos de ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2013, p. 98). 

 

Por conseguinte, Dasein refere-se ao ser que nós mesmos somos. Disso se segue 

que, a princípio, teríamos a tendência de compreender Dasein como sinônimo de homem 

e, consequentemente, lançar a pergunta: o que é o homem? Tal aproximação não somente 

é errônea como também não é possível de extrair tal questão a partir deste termo70. 

Dasein não deve ser associado a nenhuma ideia de homem, apesar de existir uma relação. 

Isso ocorre porque, de acordo com Heidegger, a noção de homem traz em seu bojo um 

arcabouço histórico que motivou a ocultação da questão. Essa primeira característica 

exerce uma função metodológica de assegurar um ponto de partida originário, ao invés de 

se deixar guiar por pressupostos.  

Esse ente, o homem, compreendido agora como Dasein, possui um privilégio de 

ser ôntico-ontológico. Isso porque, diferente dos outros entes, ele não existe 

simplesmente (Vorhandenheit), mas em seu existir ele tem a possibilidade de questionar. 

É essa possibilidade, é essa a condição que lhe permite que, em seu existir, se possa 

colocar a questão do ser e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação com o ser: “A 

compreensão de ser é em si mesmo uma determinação de ser do Dasein. O privilégio 

ôntico que distingue o Dasein está em ele ser ontológico” (HEIDEGGER, 2013, p. 48). 

                                                 
70Segundo Nunes, é possível estabelecer uma aproximação entre a indagação cartesiana depois do Cogito e 

a caracterização negativa do Dasein: “Mas, que é um homem? Direi, acaso, um animal racional? Não, 

porque seria preciso perguntar em seguida que é um animal e que é racional, de modo que, a partir de uma 

questão, eu resvalaria para muitas e mais difíceis questões” (DESCARTES, p. 45) (Cf. CASANOVA, 

2015; NUNES, 2012, p. 73).  
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Desse modo, Dasein refere-se, em contrapartida, a um modo de ser do homem. Enquanto 

modo de ser do homem, o Dasein diz respeito ao meu modo de ser: “(...) Escolheu-se o 

termo Dasein para [designar o homem] enquanto pura expressão de ser” (HEIDEGGER, 

2013, p. 48).  

Assim, a partir deste pronome, ‘meu’, que podemos encontrar a chave para 

compreender o que o Dasein designa. A primeira característica que podemos extrair é que 

o termo Dasein deve ser compreendido de modo singular enquanto referente ao meu 

modo de ser: “Dizendo-se Dasein, deve-se também pronunciar sempre o pronome 

pessoal, devido a seu caráter de ser sempre meu: ‘eu sou’, ‘tu és’” (HEIDEGGER, 2013, 

p. 86). Por conseguinte, isso implica que no Dasein não pode haver uma transferência71, 

mas tem de haver uma responsabilidade: “o ente a cuja responsabilidade o Dasein se 

entregou em seu ser e que, existindo, ele tem de ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 193). 

Disso se segue a segunda característica: “a ‘essência’ deste ente está em ter de 

ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 85, grifo nosso). Daí que a princípio não é possível atribuir 

ao Dasein nenhum conteúdo quiditativo, ou seja, o Dasein possui uma indeterminação 

ontológica. Ora, se o Dasein se encontra nesta condição inicial de indeterminação 

ontológica, como é possível a saída desta condição? Só é possível falar de uma essência 

do Dasein a partir do seu existir: “a ‘essência’ (Wesen) do Dasein está em sua existência 

(Existenz)” (HEIDEGGER, 2013, p. 85 – grifos do autor). O termo é formado pelo 

prefixo “ek” que significa fora e pelo radical “stemi” que significa mover-se72.  Portanto, 

o uso que Heidegger faz do termo “existência” (Existenz) o distingue da concepção 

tradicionalmente aceita de existência (Existentia)73. O interesse da investigação não é a 

questão da existência em si, mas, a partir dela, compreender a sua estrutura ontológica, 

isto é, o que constituiu a existência: “Chamamos de existencialidade (Existenzialität) o 

conjunto dessas estruturas. A análise da existencialidade não possui o caráter de uma 

compreensão existenciária (Existenziell) e sim de uma compreensão existencial 

(Existenzial)” (HEIDEGGER, 2013, p. 49).  

Assim, a análise do Dasein, por se diferenciar dos demais entes intramundandos, 

implica em servir-se de uma terminologia diferente, de modo que se revelaria como 

inadequado utilizar os mesmos caracteres ontológicos. Neste sentido, Heidegger distingue 

                                                 
71Cf. CASANOVA, 2017. 
72Cf. CASANOVA, 2017, p. 37. 
73A elaboração deste conceito é um dos pontos de influência do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard no 

pensamento heideggeriano. Em relação a essa influência, é preciso esclarecer que Heidegger não teve 

acesso às obras originais de Kierkegaard, seu contato com o filósofo dinamarquês foi mediado por Kark 

Jaspers. Em relação ao termo existência, Heidegger, em textos, posteriormente, utilizará a seguinte grafia: 

Ek-sistencia (Cf. CASANOVA, 2017; ESCUDERO, 2009, p. 83-5; NUNES, 2012, p. 63-75). 
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entre os existenciais e as categorias. Os existenciais referem-se às estruturas do Dasein: 

“Denominamos os caracteres ontológicos do Dasein de existenciais porque eles se 

determinam a partir da existencialidade” (HEIDEGGER, 2013, p. 88). As categorias 

referem-se aos demais entes, é o modo como a história da metafísica compreendida o 

ente. A existencialidade é o modo de relação do Dasein com o ser. Sendo assim, 

Heidegger, ao utilizar a expressão “existenciária” (Existenziell), estaria se referindo a 

questões inerentes ao fato de existir, de modo que a expressão “existênciárias” refere-se à 

condição ôntica. Já a existência do Dasein, a partir da análise etimológica da palavra, 

implica em um mover-se para fora, que Heidegger irá denominar de poder-ser: “O 

Dasein é sempre sua possibilidade” (HEIDEGGER, 2013, p. 86). As possibilidades, por 

sua vez, não consistem em um “planejamento” a ser realizado futuramente. As 

possibilidades são consequência, se assim podemos dizer, das escolhas do Dasein. No 

entanto, do mesmo modo que não há um “planejamento”, elas também não são realizadas 

em uma situação anterior enquanto um momento à parte. Ao contrário, as possibilidades 

estão diretamente relacionadas com o jogo que se configura a partir do existir do Dasein.  

O Dasein já se encontra imerso, em meio às possibilidades, em seu existir: “e porque o 

Dasein é sempre essencialmente sua possibilidade ele pode, em seu ser, isto é, sendo, 

‘escolher-se’, ganhar-se ou perde-se ou ainda nunca ganhar-se ou só ganhar-se 

‘aparentemente’” (HEIDEGGER, 2013, p. 86). 

Esse jogo entre ganhar-se ou perder-se refere-se aos modos de ser que Heidegger 

denomina de próprio (eingentlich) e impróprio (uneigentlich). Esses dois constituintes, 

por sua vez, não devem ser compreendidos como polarizados, como, por exemplo, bom e 

ruim, quente e frio. Ambos expressam uma condição própria do Dasein: “O Dasein só 

pode perde-se ou ainda não se ter ganho porque, segundo seu modo de ser, ele é uma 

possibilidade própria, ou seja, é chamado a apropriar-se de si mesmo” (HEIDEGGER, 

2013, p. 86). Sendo assim, ao Dasein não é possível determinar as suas possibilidades, de 

início.  

Disso se segue que essas considerações nos possibilitam a caracterização do 

Dasein enquanto o ente privilegiado para a reelaboração da questão sobre o sentido do 

ser: “A colocação explícita e transparente da questão sobre o sentido do ser requer uma 

explicação prévia e adequada de um ente (o Dasein) no tocante a seu ser” (HEIDEGGER. 

2013, p. 43). Por conseguinte, se uma das exigências para a elaboração da questão sobre o 

Sentido do Ser é a transparência do ente que a coloca, “(...) como é que esse ente, o 

Dasein, haverá de se tornar acessível?” (HEIDEGGER, 2013, p. 52).  
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A analítica existencial do Dasein, como vimos, tem o seu início a partir de uma 

negatividade e de uma indeterminação, isto é, não assume nenhuma ideia nem de homem, 

nem de quididade, este mesmo movimento também deve ser aplicado ao âmbito no qual 

este ente, o Dasein, deve ser interpretado. Neste sentido, não se deve assumir nenhuma 

ideia determinada de existência, “deve-se, ao invés, descobri-la pelo modo indeterminado 

em que numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, ela se dá” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 87 – Grifo nosso). Desse modo, a analítica existencial deve ser 

realizada no âmbito do que Heidegger denomina de cotidianidade mediana: “chamamos 

de cotidianidade o modo de ser em que o Dasein, numa primeira aproximação e na maior 

parte das vezes, se mantém” (HEIDEGGER, 2013, p. 460). Neste sentido, visando a uma 

compreensão do que está no bojo da argumentação heideggeriana, faz-se necessário 

compreender qual é o sentido subjacente à expressão cotidianidade mediana.  

O âmbito da cotidianidade (Alltäglichkeit) é o do mundo circundante (Umwelt). O 

mundo circundante é aquele que vem ao encontro do Dasein na sua abertura e 

espacialidade. É nesse mundo que o Dasein se vê lançado em seu cotidiano, se ocupando 

com isto ou aquilo. As ocupações são as possibilidades que se abrem no mundo e com o 

mundo. Desse modo, 'medianidade' (Durchschnittlichkeit) está relacionado ao modo de 

acesso indeterminado do Dasein. Essa indeterminação, por sua vez, não é vaga. A 

indeterminação visa a não privilegiar nenhuma ação em detrimento de outra, mas implica 

em uma neutralidade74 frente as múltiplas e diferentes possibilidades das quais o Dasein 

pode vir a “escolher”. Ainda, a indeterminação também não deve ser associada a 

nenhuma crítica em relação a algum modo de comportamento, mas refere-se à própria 

condição fática de ser do Dasein75. Disso se segue que a 'cotidianidade' faz referência ao 

modo como o Dasein se mostra: "Cotidianidade é, antes, um modo de ser do Dasein" 

(HEIDEGGER, 2013, p. 95). Desse modo, portanto, ao utilizar essa nomenclatura e se 

servir deste âmbito, Heidegger não o faz de maneira fortuita, mas se revela como um 

movimento e etapa indispensável do caminhar, podendo ser compreendida de modos 

diferentes pelos intérpretes do autor.  

Segundo a hipótese defendida por Critchley (2016), a argumentação 

heideggeriana da cotidianidade pode ser compreendida como um movimento de 

“redescrição hermenêutica da atitude natural”. Essa hipótese, conforme vimos na análise 

da via cartesiana apresentada no tópico anterior, é defendida pelo intérprete a partir da 

argumentação desenvolvida por Heidegger nos §§12 e 13 de Prolegômenos para a 

                                                 
74Cf. CASANOVA, 2015; HALL, 1998; HEIDEGGER, 2013, p. 460; VATTIMO, 1996. 
75Cf. HAAR, 1994.  



48 

 

História do conceito de tempo, curso de Marburgo de 1925. Por conseguinte, a 

argumentação também pode ser compreendida como um “fundo”, como denomina 

Charles Taylor76, e como um “ponto de partida”, de acordo com Frede77.  

Assim, a cotidianidade se apresenta como "pano de fundo" para todos os demais 

passos ulteriores que a analítica irá realizar devido ao primado ôntico da questão: "A 

analítica existencial, por sua vez, possui, em última instância, raízes existênciárias, isto é, 

ônticas" (HEIDEGGER, 2013, p. 50). Já, enquanto “ponto de partida”, a intenção de 

Heidegger ao desenvolver a sua argumentação é de retomar aquilo que a tradição assumiu 

como óbvio. Assim, nesse movimento, o que está em jogo é não saltarmos sobre o 

fenômeno que nos aparece, mas ver este fenômeno e delimitar a sua estrutura. Ou seja, o 

objetivo da análise é apresentar o que está subjacente a esse fenômeno: “Porque a 

cotidianidade mediana perfaz o que, em primeiro lugar, constitui o ôntico deste ente, 

sempre se saltou por cima dela e sempre se o fará nas explicações do Dasein” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 87). No entanto, é preciso compreender que Heidegger, ao 

eleger o âmbito da cotidianidade como “ponto de partida”, não pretende descrever o que 

acontece durante “todos os dias” (alle Tage)78, isto é, descrever o que acontece no 

cotidiano, no dia-a-dia. Ao contrário, interessa ao pensador o modo em que o Dasein se 

mantém “todos os dias”, isto é, enquanto temporalidade que possibilita o modo de ser do 

Dasein: “a cotidianidade significa o modo como o Dasein vive o seu dia” (HEIDEGGER, 

2013, p. 461). Nesse sentido, adverte Heidegger nos Prolegômenos: “O que buscamos é a 

cotidianidade da vida cotidiana, esse Facto em sua facticidade; não o cotidiano do 

Dasein ocasional, mas a cotidianidade da ocasionalidade de ser Dasein, é isso que nos 

interessa” (HEIDEGGER, 2007, p. 194). Abordar o âmbito da cotidianidade mediana 

enquanto “ponto de partida” e âmbito no qual o Dasein se mantém “todos os dias” 

implica em perguntar pelo ente que é neste âmbito: “Quem é o Dasein na cotidianidade?” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 169)79. A partir da caracterização do Dasein, é possível extrair a 

resposta. Dissemos que o Dasein refere-se a esse ente que nós mesmos somos, que se 

refere ao meu modo de ser, portanto, intransferível e singular. Disso se segue que o quem 

na cotidianidade diz respeito ao eu. No entanto, essa resposta que, à primeira vista, 

                                                 
76Cf. TAYLOR, 1998. 
77Cf. FREDE, 1998. 
78Ao utilizar essa expressão “todos os dias” (alle Tage), Heidegger faz uma distinção acerca do modo como 

a referência à temporalidade que está no bojo da expressão deve ser compreendida. Assim, a expressão 

pode ser compreendida como referência ao calendário, isto é, uma temporalidade derivada na compreensão 

de Heidegger, como também faz referência a uma temporalidade originária que possibilita o modo de ser 

do Dasein, isto é, enquanto horizonte de compreensão do sentido de ser. 
79É com vista a essa questão que Heidegger no §§ 25 a 27 de Ser e Tempo descreve sobre o caráter do 

impessoal.  
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poderia satisfazer a questão se revela problemática; isso porque ao respondermos: eu sou 

o ente na cotidianidade, a resposta está ancorada no pressuposto que compreende o 

mundo enquanto um espaço no qual eu estou situado dentro, isto é, um ser simplesmente 

dado. O pressuposto é decorrente da própria condição, pois “numa primeira aproximação 

e na maioria das vezes, o Dasein está tomado por seu mundo” (HEIDEGGER, 2013, p. 

169). Essa condição é denominada por Heidegger de: ditadura do impessoal (das Man) 

No entanto, essa denominação não deve ser associada a nenhuma condição 

depreciativa. O impessoal refere-se a um existencial, isto é, é um constituinte 

fundamental do Dasein. Assim, ser no modo do impessoal é estar sob a tutela dos outros. 

Os outros somos todos nós, mas também é ninguém. Sendo assim, outros de maneira 

negativa não é nem determinado, nem acrescentado, nem conjunto de entes, nem outros 

entes além de mim. “Os outros, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das 

vezes, não se consegue propriamente diferenciar, são aqueles entre os quais também se 

está” (HEIDEGGER, 2013, p. 174). Disso se segue que os outros é um constitutivo do 

Dasein, compreendido pelo existencial ser-com (Mitdasein). Desse modo, ser-com 

expressa ser-com-os-outros-no-mundo (Miteinandersein). Dito de outro modo, ser-com é 

compartilhar mundo. Sendo assim, compartilhar mundo significa orientar-se à medida 

desse outro: falar-se; comportar-se; valorizar-se; julgar-se. Ou seja, todos esses modos de 

ser estão condicionados por uma questão de conveniência, de nivelamento que já se 

encontram pré-determinadas historicamente. Mas, então, como sair deste ciclo?80 Não há 

saída. É este ciclo que está em jogo quando dissemos anteriormente que o Dasein pode 

ganhar-se ou perde-se. Não é possível escapar da cotidianidade, pois ela é um 

constitutivo. Desse modo, muito mais que simples fenômeno que por sua aparente 

obviedade poderia saltar-se por cima, se revela como um enigma complexo a ser 

compreendido. 

Ademais, considerando a argumentação sobre a cotidianidade desenvolvida por 

Heidegger já na preleção de verão de 1923, Ontologia (Hermenêutica da facticidade), tal 

argumentação pode ser compreendida a partir hermenêutica, pois, além de ser um dos 

constituintes do método heideggeriano, é, também, de acordo com Vattimo81, um dos 

núcleos de Ser e Tempo. Neste sentido, Heidegger compreende o âmbito da cotidianidade 

na preleção como concepção prévia (Vorgriff)82, que consiste na temporalidade inerente à 

ocasionalidade na qual o Dasein se encontra. A ocasionalidade são as diversas 

                                                 
80Cf. HAAR, 1994. 
81Cf. VATTIMO, 1996. 
82Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 90. 
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possibilidades com as quais o Dasein tem que realizar “todos os dias”: “constitui uma 

situação na qual a cotidianidade se encontra, situação delimitada por uma proximidade, 

cujo ser ou estar aí se dá num demorar-se nele” (HEIDEGGER, 2013, p. 92). Assim, a 

ocasionalidade enquanto ocupação traz em seu bojo uma temporalidade do demorar-se, 

que não se confunde com o tempo do relógio ou como duração. Embora essa 

temporalidade do relógio, à primeira vista, exerça forte influência sobre a ocasionalidade, 

no entanto, ela é derivada, ou genérica, conforme caracteriza Heidegger na preleção. O 

demorar-se da ocasionalidade são as ocupações com que o Dasein se entretêm, assim diz 

Heidegger: 

 

Este demorar-se junto a... possui sua demora, tem seu tempo, o que a 

temporalidade possui de permanência na cotidianidade, um demorar-se 

no prolongar-se da temporalidade. Tal demorar-se, numa primeira 

aproximação e na maioria das vezes, não é um demorar-se 

contemplativo apenas, mas justamente num modo de entreter-se com 

algo, num modo de dedicar-se a algo. Certamente, a paragem na rua 

pode ser um estar parado sem fazer nada, mas ainda assim é algo 

totalmente distinto em relação à imaginação de alguma coisa chamada 

homem entre outras coisas chamadas casas ou fileiras de casas. 

Contudo, o demorar-se enquanto estar parado aí sem fazer nada, 

podemos compreendê-lo apenas em seu aspecto temporal, isto é, em seu 

dar-se na ocasião, dentro de um demorar-se genérico que é o estar a 

caminho em direção a algo, um ‘ocupar-se’ num sentido total e 

particularmente delimitado (HEIDEGGER, 2013, p. 92). 

 

Por conseguinte, a ocasionalidade circunscrita na temporalidade da cotidianidade 

mediana, enquanto concepção prévia, já sempre é acompanhada do que Heidegger 

denomina de uma posição prévia (Vorhabe) e uma visão prévia (Vorsicht). Assim, nas 

ocasionalidades, desde sempre, já operamos, a partir de uma pré-compreensão do sentido 

do ser, uma compreensão vaga e mediana, tal “pré-compreensão” é o que Heidegger 

denomina de posição prévia. Isso porque utilizamos a expressão ‘ser’ constantemente 

para nos expressar: “em todo conhecimento, enunciado ou relacionamento com os entes e 

em todo relacionar-se consigo mesmo faz-se o uso de ‘ser’ e, nesse uso, compreende-se a 

palavra ‘sem mais’” (HEIDEGGER, 2013, p. 39). Ou seja, quando utilizamos a 

expressão, compreendemos a sua referência, mas não sabemos terminologicamente como 

fixa-lo conceitualmente: “a pré-compreensão do ser que condiciona todo e qualquer 

conhecimento é, simplesmente, atemática” (MACDOWELL, 1993, p. 171). Dito de outro 

modo, o ser é o que determina o ente como ente. É a partir do ser que o ente se faz; por 

conseguinte, o “ser” não pode ser assimilado como um ente, pois “chamamos de ‘ente’ 

muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de que falamos dessa ou daquela 

maneira, ente é também o quê e como nós mesmos somos. Ser está naquilo que é e como 
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é (...)” (HEIDEGGER, 2013, p. 42). Sendo assim, quando perguntamos sobre qual é o 

sentido de ser, não podemos utilizar a mesma estrutura de quando nos referimos ao ente, 

isto é, não podemos responder sobre o sentido de ser por meio da nomeação de um ente. 

A visão prévia, tal como Heidegger a compreende em Ser e Tempo, consiste em uma 

perspectiva, um recorte sobre aquilo que é oferecido pela posição anteriormente assumida 

(posição prévia). Desse modo, a “visão” possibilita estabelecer e fixar o parâmetro no 

qual aquela “pré-compreensão” há de operar, isto é, estabelecer relações no mundo e com 

o mundo. 

Posto isso, é a partir da argumentação acerca do âmbito da cotidianidade 

desenvolvida por Heidegger que é possível compreender o primado metodológico do 

fenômeno do mundo em relação aos demais constituintes da estrutura unitária ser-no-

mundo. Ora, é em relação a esse âmbito que o Dasein “se relaciona e comporta de modo 

essencial, primeira e constantemente” (HEIDEGGER, 2013, p. 53). Sendo assim, 

podemos dizer que o âmbito da cotidianidade mediana emerge como uma a primeira 

compreensão de mundo no qual o Dasein se vê lançado: “para se ver o mundo é, pois, 

necessário visualizar o ser-no-mundo cotidiano em sua sustentação fenomenal” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 113). Disso se segue que, se a compreensão de um dos 

constituintes da estrutura unitária ser-no-mundo implica sempre na compreensão do todo 

fenomenal, podemos dizer que o âmbito da cotidianidade mediana se apresenta como 

núcleo de sustentação para todo o desenvolvimento da analítica. 

Ao final desta análise, é possível estabelecer uma “orientação” que nos auxiliará 

no prosseguimento das análises da temática que, aqui, primeiramente, nos interessam, a 

saber: a argumentação heideggeriana acerca da cotidianidade mediana nos mostrou que 

esse é o âmbito para o qual o Dasein se direciona primeiramente em sua existência, mas 

também se mantém. Por conseguinte, o modo mais imediato do Dasein relacionar-se com 

o mundo é por meio de uma relação prática. Neste sentido, as próximas metas a nós 

impostas é compreender como se estabelece a relação entre a atitude prática do Dasein 

para e com o mundo. Para tanto, faz-se necessário compreender o fenômeno do mundo 

tanto como esse espaço em que o Dasein se encontra primeiro e, constantemente, quanto 

a essa rede de relações, ou seja, a imbricação entre fenômeno do mundo e a linguagem. A 

investigação sobre a espacialidade exerce uma função elementar para a argumentação 

heideggeriana do fenômeno do mundo, pois sua análise permite a Heidegger colocar a 

questão da espacialidade a partir de um âmbito que difere da concepção de espaço 

métrico; por conseguinte, essa argumentação corrobora com a elaboração da concepção 

heideggeriana de fenômeno do mundo para além da compreensão de objeto que se 
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contrapõe ao Dasein. Por sua vez, a concepção de linguagem, neste primeiro momento, 

não deve ser associada à elaboração de conceitos e enunciados, isto é, enquanto uma 

linguagem proposicional, mas, antes, está relacionada à própria articulação do Dasein no 

mundo e com o mundo.   
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CAPÍTULO II 

A MUNDANIDADE DO MUNDO 

 
“... poeticamente o homem habita...”83 

 

 

O fenômeno do mundo é um dos pilares sobre o qual Heidegger desenvolve a 

analítica existencial do Dasein em Ser e Tempo. Nesse sentido, conforme vimos no 

capítulo anterior, é possível atribuir ao fenômeno do mundo, compreendido por Heidegger 

como cotidianidade mediana (durchschnittlichen Alltäglichkeit), um primado 

metodológico, pois este se revela como um primeiro âmbito e horizonte para o qual o 

Dasein se dirige em seu existir. Assim, em um movimento oposto ao da tradição 

filosófica, Heidegger assume esse âmbito como “o ponto de partida” porque ele traz em 

seu bojo um aspecto importante que consiste em evitar e precaver que o fenômeno do 

mundo seja compreendido e assumido como algo óbvio, anterior e pré-dado no qual o 

Dasein já se encontraria inserido. Nesse sentido, podemos dizer que a investigação da 

cotidianidade mediana enquanto “ponto de partida” exerce uma dupla função na 

argumentação do autor: primeiramente, evitar a tendência metodológica legada pela 

tradição que prescinde a investigação e negligencia o fenômeno do mundo resultando no 

que Heidegger denomina de “salta por cima do fenômeno da mundanidade” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 113). A segunda função consiste em ser uma nova estratégia que 

viabilize a interpretação do referido fenômeno. Em outras palavras, ao invés de 

considerar o mundo próximo (nächsten), cotidiano como óbvio, a interpretação visa a 

compreendê-lo. Neste sentido, esse âmbito do imediatamente próximo emerge como fio 

condutor de um caminho que nos conduz para a compreensão do fenômeno do mundo no 

pensamento de Heidegger em Ser e Tempo. Deste modo, portanto, o propósito deste 

segundo capítulo será apresentar uma possível compreensão da mundanidade do mundo 

(Weltlichkeit) tal como a vemos desenvolvida por Heidegger no contexto da analítica. 

Para tanto, exploraremos a questão que Heidegger enuncia da seguinte maneira: “Através 

de que caminho deparamo-nos com tal fenômeno?” (HEIDEGGER, 2013, p. 111) Isso 

significa perguntar pelo modo de acesso ao fenômeno do mundo na sua manifestação, em 

seu deixar e fazer ver. Para tanto, a exposição que se segue está dividida em três partes: 

(1) Elaboração da questão acerca do fenômeno do mundo; (2) O circundante do mundo 

                                                 
83Essa sentença é extraída por Heidegger de um poema tardio de Hölderlin. Essas mesma sentença é 

utilizada pelo filósofo como o título de uma conferência ministrada na Academia de Belas-Artes da 

Baviera, em 1950, e publicadas no ano seguinte no anuário da Academia. (CF. HEIDEGGER, 2012a, p. 

165-181). 
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circundante: a problemática da espacialidade; (3) O mundo como totalidade significativa: 

análise da linguagem em Ser e Tempo. 

 

2.1 Elaboração da questão acerca do fenômeno do mundo 

 

Na abertura da análise84 do fenômeno do mundo, Heidegger apresenta o seguinte 

questionamento: “o que poderia significar descrever o ‘mundo’ como fenômeno?” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 110). Partindo dessa questão, o filósofo retoma algumas vias 

legadas pela tradição filosófica que pretendem conduzir a uma descrição do mundo. O 

primeiro modo, o mais imediato e mais habitual, seria elencar tudo o que ocorre dentro do 

mundo: homem, casa, cachorro, árvores, ou seja, um conjunto de elementos inseridos no 

interior de um espaço determinado. Em tal procedimento, ocorre apenas uma enumeração 

e isso significa dizer que a descrição está apenas elencando elementos que se encontram 

dentro do mundo, e compreendendo-o como uma estrutura pronta e acabada. Contudo, de 

acordo com Heidegger, essa enumeração “fica presa aos entes. É ôntica” (HEIDEGGER, 

2013, p. 110). Outra forma, segundo Heidegger, de descrever o fenômeno do mundo seria 

então considerar que aquilo que existe nele e se mostra deveria ser designado como 

“coisas” (Dinge), e estas, por sua vez, se classificariam em: “coisas naturais” e “coisas 

dotadas de valor”. No entanto, essa segunda hipótese também se revela problemática. 

Primeiramente, porque na noção de “coisa” está embutida uma compreensão de 

propriedades essenciais, o que conduziria a investigação para a noção de 

substancialidade; nesse sentido, diz Heidegger nos Prolegômenos: “Não são coisas, mas 

as referências que tem a função primordial na estrutura de ocorrências no mundo; não 

são substâncias, mas funções” (HEIDEGGER, 2007, p. 251). A isso acrescenta-se ainda 

que o de valor atribuído às coisas, isto é, enquanto “dotadas de valor” é uma condição 

derivada da noção de “coisa naturais” e que, por sua vez, está ancorada na compreensão 

de “Natureza”. Isso porque é atribuída a noção “natureza” uma “realidade” por já estar 

sempre presente e com a qual se relaciona diariamente. Dito de outro modo, a noção de 

natureza está diretamente relacionada com a noção de mundo. Assim, essa “realidade” é 

compreendida a partir da dupla relação que se estabelece com a Natureza, primeiramente 

o caráter de ameaça do qual devemos nos proteger como, por exemplo, das tempestades; 

por outro lado, sua condição benéfica como, por exemplo, o uso que se faz do solo para o 

                                                 
84Essa análise, conforme indicamos na introdução do capítulo anterior, consta no Terceiro Capítulo da 

Primeira Seção de Ser e Tempo, que compreende os parágrafos 14 ao 24. (Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 110-

168) 
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plantio. Disso se segue que a noção de natureza também não se revela como sendo 

originária porque o que possibilita essa compreensão de “realidade” atribuída a ela é o 

caráter de remissão que se estabelece a partir das ocupação com o mundo e no mundo85.  

Desse modo, portanto, as duas hipóteses de descrição do fenômeno do mundo se 

revelam como insuficientes e delas Heidegger conclui: “Nem um retrato ôntico dos entes 

intramundanos e nem a interpretação ontológica do ser desses entes alcançariam, como 

tais, o fenômeno do ‘mundo’. Em ambas as vias de acesso para o ser ‘objetivo’ já se 

‘pressupõe’, e de muitas maneiras, o ‘mundo’” (HEIDEGGER, 2013, p. 111).  

Avançando mais a discussão, é possível extrair pontos importantes e que se 

revelam decisivos na argumentação heideggeriana. Primeiramente, conclui-se que o 

fenômeno do mundo não é investigado, mas pressuposto. Tal pressuposição, melhor 

dizendo, tal omissão da investigação está diretamente relacionada à postura metodológica 

de assumir, conforme dissemos, a “Natureza” como ponto de partida da investigação. No 

entanto, ao se adotar essa postura, negligencia-se que a “natureza” é um ente que aparece 

no mundo, de modo que nem mesmo a sua mais pura explicação, conforme diz 

Heidegger, alcançaria o fenômeno. Assim argumenta Heidegger: 

 
Em seu lugar, tenta-se interpretar o mundo a partir do ser de um ente 

intramundano e, ademais, de um ente intramundando não descoberto 

como tal, ou seja, a partir da natureza. Entendida em sentido ontológico-

categorial, a natureza é um caso limite do ser de um possível ente 

intramundano. O Dasein só pode descobrir o ente como natureza num 

determinado modo de seu ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2013, p. 113). 

 

Outro fator determinante para a omissão da investigação e, consequentemente, o 

“saltar por cima” (übersprungen) do fenômeno do mundo consiste no modo de relacionar-

se com o mundo e comportar-se nele. Nesse sentido, além de assumir a “Natureza” como 

ponto de partida, a tradição assume o comportamento cognitivo, apoiada na relação 

sujeito-objeto, como primordial. Entretanto, esse modo de comportamento é apenas um 

dentre os possíveis modos de se relacionar com o mundo e, por conseguinte, não é o mais 

primordial, conforme ficará mais claro adiante.  

Após essas considerações, é possível estabelecer que a mesma exigência 

metodológica de uma elaboração adequada e transparente da questão, presente no início86 

do tratado Ser e Tempo, também se aplica à descrição do fenômeno do mundo: “A tarefa 

                                                 
85Cf. HEIDEGGER, 2007, p. 248-250. 
86No parágrafos iniciais de Ser e Tempo, conforme apresentamos brevemente no capítulo anterior, 

Heidegger desenvolve uma argumentação cujo objetivo era evidenciar o estatuto da questão sobre o Sentido 

do Ser, que, de acordo com o filósofo caiu no esquecimento. Assim, a partir do exame crítico de três 

pontos, denominados por ele de prejuízos, atesta a necessidade e a importância de um reelaboração 

adequada e transparente da questão sobre o Sentido do Ser. 
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da ‘descrição’ fenomenológica do mundo é tão pouco clara que já a sua determinação 

suficiente exige esclarecimentos ontológicos essenciais” (HEIDEGGER, 2013, p. 112). 

Disso se segue que, de acordo com alguns intérpretes87, o que se tem apresentado até o 

momento consiste em uma estratégia adotada por Heidegger para mostrar a relevância do 

problema e, sobretudo, justificar a sua própria via argumentativa.  

 
Certamente, será preciso começar por transformar a noção tradicional 

do mundo, mas este processo nada terá de arbitrário. Aquilo que 

Heidegger vai pôr no lugar da habitual concepção do mundo é algo que 

torna esta possível. Processo de justificação que faz as vezes de prova. 

(LÉVINAS, 1997, p. 79). 
 

A partir dessa consideração de Lévinas é que podemos compreender a indagação 

que emerge nessa investigação e que Heidegger elabora na pergunta: “quando se coloca a 

questão do ‘mundo’, que mundo está subentendido?” (HEIDEGGER, 2013, p. 111). 

Sendo a palavra mundo polissêmica, o que deve ser feito, primeiramente, é um 

esclarecimento dos múltiplos usos e significados atribuídos à ela. Assim, Heidegger 

destaca quatro sentidos88, vejamos: 

O primeiro sentido que Heidegger identifica no uso da palavra mundo refere-se ao 

conjunto da totalidade de todos os entes que podem ocorrer dentro do mundo. Esse 

sentido de mundo designa uma condição ôntica e pode ser compreendido como sinônimo 

de “Natureza”, tal como legado pela tradição. O segundo sentido também expressa uma 

totalidade, porém assinala uma dimensão ontológica. Esse sentido de mundo refere-se a 

uma região, classe de entes de certo gênero, conforme exemplifica Heidegger: “na 

expressão ‘mundo’ usada pelos matemáticos, que designa o âmbito dos objetos possíveis 

da matemática” (HEIDEGGER, 2013, p. 112). O sentido de mundo expresso no terceiro 

sentido também se refere à conotação ôntica. Nesse sentido, o mundo é compreendido 

como “espaço” no qual o Dasein habita, mora, isso é, como âmbito de familiaridade. Por 

fim, no quarto e último sentido, o mundo compreendido ontologicamente expressa a 

estrutura constitutiva do mundo, a mundanidade do mundo89. Esse sentido é de grande 

importância, pois é ele que fundamenta e possibilita as compreensões anteriores. Ou seja, 

podemos dizer que é esse sentido que a argumentação heideggeriana circunda, é ele que o 

filósofo almeja alcançar.  

                                                 
87Cf. BIEMEL, 2015, p. 20; FRANK, 1997, LÉVINAS, 1997. 
88Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 112. 
89Cf. BIEMEL, 2015, p. 21-26; FRANK, 1997, p. 50; HEIDEGGER, 2013, p. 112; ZARADER, 2012, p. 

117-8. 
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A partir dessas considerações, temos condições de retomar a questão posta 

inicialmente, a saber: “o que poderia significar descrever o ‘mundo’ como fenômeno?” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 110). Dito de outro modo, qual é o método mais adequado para 

atingir o fenômeno do mundo? A resposta à questão levantada pelo próprio Heidegger 

consiste em analisar a própria dinâmica inerente à imbricação entre Dasein e mundo, 

visto que, conforme já dissemos, um dos modos de compreender o Dasein é a estrutura 

tríplice expressa na designação ser-no-mundo (In-Der-Welt-Sein) da qual um dos 

constituintes fundamentais é o mundo: 

 
“Mundanidade” é um conceito ontológico e significa a estrutura de um 

momento constitutivo de ser-no-mundo. Este, nós o conhecemos como 

uma determinação existencial do Dasein. Assim, a mundanidade já é em 

si mesma um existencial. Quando investigamos ontologicamente o 

“mundo”, não abandonamos, de forma nenhuma, o campo temático da 

analítica do Dasein (HEIDEGGER, 2013, p. 111). 

 

É neste sentido que se insere na estratégia argumentativa heideggeriana o aspecto 

pragmático na investigação90 enquanto via alternativa. Esse aspecto está diretamente 

relacionado com o primado dos utensílios (Zeuge)91 no pensamento heideggeriano92. Tal 

primazia pode ser compreendida a partir da intenção de Heidegger em estabelecer uma 

via de acesso imediata ao fenômeno em sua aparição. Sendo assim, a relação entre 

Dasein e mundo a partir da perspectiva do cotidiano, assumida por Heidegger como 

“pano de fundo” da analítica, não acontece, primeiramente, por meio de uma relação 

cognitiva, ao contrário, ocorre por meio do trato, da manipulação, do uso (Umgang): “(...) 

o modo mais imediato de lidar não é o conhecer meramente perceptivo e sim a ocupação 

no manuseio e uso, a qual possui um ‘conhecimento’ próprio” (HEIDEGGER, 2013, p. 

115). Por conseguinte, é nesse sentido que Heidegger, no contexto da analítica, retoma o 

sentido da palavra grega pragmata93 enquanto modo de denominar as “coisas”94 das quais 

                                                 
90Cf. CASANOVA, 2017; FRANK, 1997; NUNES, 2011. 
91As duas edições brasileiras de Ser e Tempo traduzem o termo alemão Zeug por instrumento. No entanto, 

para Casanova, outra tradução da palavra seria por utensílio. Assim, de acordo com o intérprete e tradutor: 

“Zeug é uma palavra com um campo semântico bastante abrangente. Ela designa pura e simplesmente tudo 

aquilo que cai sob o conceito de uma coisa de uso” (CASANOVA, 2017, p. 64). Nesse sentido, nós 

optamos por seguir a tradução indicada por Casananova, por utensílio. 
92Conforme nos lembra Casanova, o apreço de Heidegger em relação aos utensílios é uma constante de 

modo que pode ser observado desde os primeiros trabalhos como, por exemplo, a descrição no auditório em 

O conceito de filosofia e o problema da visão de mundo, preleção de 1919, até os trabalhos do período 

tardio, como o exemplo da mesa posta, em A caminho da linguagem de 1959 (Cf. CASANOVA, 2017, p. 

57-8).  
93De acordo com Casanova: “Há muitas palavras em grego para designar o que normalmente chamamos de 

‘coisa’: poima, chrematos, mathema, pragma. Cada uma dessas palavras denomina ‘uma coisa, na medida 

em que...’. O poima, por exemplo, diz a coisa, na medida em que foi produzida, na medida em que participa 

de um processo de produção (poieses); o mathema, por sua vez, designa a coisa, na medida em que ela pode 

ser conhecida (manthano); o chrematos, a coisa, na medida em que cabe a ela um valor de uso; e, por fim, 
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o Dasein faz o uso: “Os gregos possuíam um termo adequado para dizer as ‘coisas’: 

pragmata, isto é, aquilo com que se lida (práxis) na ocupação” (HEIDEGGER, 2013, p. 

116). Daí a importância dos utensílios para a economia da analítica95, conforme ficará 

mais claro adiante. 

 

2.1.1 Espaço e Linguagem: pontos para a elaboração da compreensão do fenômeno 

do mundo   

 

O âmbito no qual os utensílios se inserem é o do mundo circundante (Umwelt). 

Por conseguinte, podemos dizer que a compreensão do fenômeno do mundo está 

estreitamente relacionada com a questão do espaço, uma vez que “a expressão mundo 

circundante aponta no ‘circundante’ para uma espacialidade” (HEIDEGGER, 2013, p. 

114). Sendo assim, a análise da temática da espacialidade se revela como um caminho 

capaz de conduzir a análise para a compreensão do fenômeno do mundo, pretendida nesta 

investigação. Neste sentido, conforme adverte Heidegger, essa noção de espacialidade 

                                                                                                                                                  
(...) o pragma, a coisa, na medida em que se mostra como uma coisa de uso” (CASANOVA, 2017, p. 64). 

Em Introdução a investigação fenomenológica (GA 17), primeiro curso em Marburgo no semestre de 

inverno de 1923-24, encontramos uma breve referência de Heidegger em relação a essas nomenclaturas 

(Cf. HEIDEGGER, 2008, p. 63).  
94O termo ‘coisa’ (das Ding) recebe outras interpretações no pensamento de Heidegger como, por exemplo, 

no curso do semestre de Inverno de 1935/36 em Freiburg Que é uma coisa? Doutrina de Kant dos 

Princípios Transcendentais (Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen 

Grundsätzen – GA 41). Assim, na parte introdutória do curso, Heidegger realiza a investigação do termo 

‘coisa’, distinguindo, inicialmente, três sentidos em que o termo pode ser empregado: i) sentido restrito que 

tange ao que está disponível, visível e ao alcance da mão, exemplo: madeira, pedra, relógio, etc; ii) sentido 

lato que inclui qualquer assunto, acontecimentos, eventos, expresso em sentenças como: “antes de qualquer 

outra coisa”, “estão a passar-se coisas esquisitas”; iii) sentido ainda mais lato tal como expresso por Kant 

em “a coisa em si”, neste caso, diz Heidegger: “Coisa significa aqui, apenas, segundo um rigoroso uso da 

linguagem, o mesmo que «qualquer coisa», aquilo que é o contrário do nada” (HEIDEGGER, 1992, p. 17). 

Desses três sentidos, Heidegger examinará o primeiro sentido, isto é, ‘coisa’ no sentido restrito de 

disponível, visível, isso porque, conforme o próprio autor, a questão ‘que é uma coisa?’ é uma questão 

histórica. Por conseguinte, esse primeiro sentido, assumido enquanto a maneira mais “natural”, perpassa 

toda a história do pensamento sendo compreendido como “suporte de propriedades”. Assim sendo, a 

análise de Heidegger consiste em uma investigação histórica enquanto pergunta pela sedimentação e 

vigência de posições fundamentais que foram assumidas. Outra investigação acerca do sentido da palavra 

‘coisa’ pode ser encontrado em A Coisa (Das Ding), conferência ministrada por Heidegger na Academia de 

Belas-Artes da Baviera em 06 de Junho de 1950, na qual o autor compreender a “coisa” como algo que 

reúne. Essa compreensão está relacionada com “quadratura” (Terra, Céu, Deuses e Mortais). (Cf. 

HEIDEGGER, 1992; HEIDEGGER, 2012, p. 143-164; INWOOD, 2002, p.16-7). 
95Por conseguinte, é interessante observar, conforme ressalta Saramago, a presença das obras de arte no 

pensamento heideggeriano. Assim, no contexto da analítica as obras de arte não são objeto de análise de 

Heidegger. É possível encontrar uma única referência às artes em Ser e Tempo, porém essa referência está 

associada ao entretenimento no âmbito do impessoal, conforme podemos observar na seguinte passagem do 

§27: “Assim nos divertimos e entretemos como impessoalmente se faz; lemos, vemos e julgamos sobre a 

literatura e a arte como impessoalmente se vê e julga (...)” (HEIDEGGER, 2013, p. 184). A ausência se 

justifica a partir da compreensão que se tem acerca das obras de arte enquanto desprovidas de um caráter 

pragmático, isto é, não são compreendida como um utensílio, passível de uso. Posteriormente, a partir da 

publicação de A Origem da obra de arte (1936), essa situação se modifica e, então, as obras de arte passam 

ser uma preocupação de Heidegger (Cf. SARAMAGO, 2008).  
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não deve ser associada à de “espaço” (Raum) enquanto espaço métrico, quantitativo com 

seus números, medidas e escalas, no qual temos a tendência, habitualmente, de 

compreendê-lo. Em tal tendência, fica resguardado um sentido mais primordial de 

espacialidade, isto é, uma espacialidade originária96. 

Por conseguinte, se o que Heidegger visa é fazer uma investigação 

fenomenológica do mundo, faz-se necessário relembrar a orientação expressa no § 7 de 

Ser e Tempo, sobre o método97. Assim, segundo Heidegger, o sentido formal da 

fenomenologia é “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se 

mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2013, p. 74). Um primeiro passo nessa 

direção, ao que parece, já foi estabelecido ao servir-se dos utensílios como via de acesso 

ao fenômeno do mundo.  

 

O modo mais imediato de lidar não é o conhecer meramente perceptível 

e sim a ocupação no manuseio e uso, a qual possui um ‘conhecimento’ 

próprio. (...) Essa interpretação fenomenológica não é, pois, um 

conhecimento de propriedades entitativas dos entes, mas uma 

determinação da estrutura de seu ser (HEIDEGGER, 2013, p. 114-5). 

 

Prosseguindo na orientação expressa no referido parágrafo, será preciso descrever 

o modo como o mundo se mostra a partir do uso dos utensílios. Na base desse descrever 

está a noção de lógos que, de acordo com Heidegger, em seu sentido mais originário e 

básico, é fala, ao invés das traduções por razão, juízo, conceito, definição, fundamento, 

relação, proporção98, legadas pela tradição filosófica. Contudo, essa condição de 

descrição não consiste em apenas documentar as formas, as propriedades e a estrutura dos 

utensílios, antes, visa a demonstrar a condição mais elementar dos utensílios, que é a sua 

serventia, aplicabilidade, o seu ser algo para algo. Dito de outro modo, o caráter 

descritivo exigido na investigação não trata de elencar “o que” do utensílio no mundo, 

mas o como, o ser-para (Um-zu), isto é, o modo como esses utensílios aparecem e vêm ao 

encontro no mundo.  

Disso se segue que nossa investigação se vê direcionada ao tema da linguagem 

(Sprache), apesar de não ser explicitada por Heidegger nos parágrafos destinados a 

análise da mundanidade do mundo em Ser e Tempo. No entanto, o tema da linguagem 

                                                 
96Cf. HEIDEGGER, 2007, p. 215. 
97No capítulo anterior, expressamente na nota 16, apresentamos uma breve consideração sobre o estatuto do 

conhecido § 7 de Ser e Tempo no que se refere ao método fenomenológico hermenêutico presente no 

referido tratado. Esse parágrafo que tem como título “O método fenomenológico da investigação”, de 

acordo com Stein, apresenta uma caracterização preliminar e formal do método e que será completada ao 

longo da investigação. Por conseguinte, a caracterização preliminar contida nesse parágrafo exerce a função 

de orientar o modo como a analítica deve proceder e se desenvolver. Assim, o referido parágrafo contém 

tanto as orientações necessárias, quanto às restrições e observações no que tange a compreensão do método.  
98Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 71. 
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está imbricado no aspecto pragmático assumido pela analítica com o “tratamento não 

intelectual da significação” (NUNES, 2011, p. 61). Disso se segue que, conforme 

dissemos anteriormente, sendo a ocupação com os utensílios o modo mais imediato do 

Dasein no mundo e com o mundo, esse uso não corresponde a uma sequência de um a 

um, antes, ela está contida em um complexo referencial no qual o mundo compreendido 

como mundo circundante se constitui. Disso se segue que o mundo enquanto esse 

complexo se revelará como uma “totalidade significativa” (Bedeutungsganze). Por 

conseguinte, é a partir da noção de significância que o tema da linguagem se insere na 

investigação, conforme Aguilar-Álvarez Bay: “a noção de significância é a chave do 

conceito de linguagem heideggeriano” (AGUILAR-ÁLVAREZ BAY, 1998, p. 266). 

Sendo assim, é possível atribuir à linguagem uma função decisiva para a compreensão do 

fenômeno do mundo desenvolvida por Heidegger uma vez que a linguagem emerge como 

o que articula e torna o fenômeno do mundo compreensível99. 

Desse modo, determinamos, primeiramente, o modo como Heidegger reelabora a 

investigação do fenômeno do mundo. Em seguida, delimitamos a espacialidade e a 

linguagem como dois pontos fundamentais para a elaboração da compreensão do 

fenômeno do mundo no pensamento de Heidegger. Por conseguinte, os próximos passos 

consistem em uma análise desses dois pontos. 

  

2.2 O circundante do mundo circundante: a problemática da espacialidade 

 

O tema do espaço no contexto da analítica, de acordo com Saramago (2008), 

parece exercer, na melhor das hipóteses, um papel de coadjuvante em relação ao tempo 

enquanto “horizonte possível de toda e qualquer compreensão do ser em geral”, conforme 

estabelece Heidegger já na epígrafe do tratado100. Ademais, essa temática nem sempre 

está explícita em Ser e Tempo. Assim, algumas alusões que se apresentavam, à primeira 

vista, avulsas juntamente com as metáforas na verdade resguardavam uma relação 

complexa com outras temáticas. Apesar disso, ainda considerando a abordagem de 

Saramago, é possível atribuir uma amplitude maior ao tema da espacialidade101.  

Assim sendo, já na estrutura do termo Dasein, a espacialidade se revela. Na 

partícula ‘Da’ está contido um ‘aqui’ e um ‘lá’ que expressam a própria dinâmica do 

                                                 
99Cf. AGUILAR-ÁLVAREZ BAY, 1998; CASANOVA, 2017; NUNES, 2011. 
100Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 34. 
101Para maiores esclarecimentos sobre a questão da espacialidade no pensamento de Heidegger, indicamos: 

MALPAS, Jeff.  Heidegger’s topology: being, place, world. Cambridge: MIT Press, 2008.  
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Dasein de “ser lançado no mundo”. Neste sentido, podemos encontrar no parágrafo 28 de 

Ser e Tempo uma passagem elucidativa: 

 
O ‘aqui’, ‘lá’, ‘por aí’, não são primariamente mera determinação de 

lugar dos entes intramundanos, simplesmente dados em posições 

espaciais, e sim, caracteres da espacialidade originária do Dasein. Os 

supostos advérbios de lugar são determinações do Dasein possuindo, 

primeiramente, um significado existencial e não categorial. Também 

não são pronomes. Seu significado existe antes da diferença entre 

advérbio de lugar e pronomes pessoais. O significado propriamente 

espacial dessas expressões relacionadas com o Dasein documenta, no 

entanto, que a interpretação do Dasein, não distorcida por teorias, a vê 

imediatamente em seu ser espacial junto ao mundo das ocupações (...). 

No ‘aqui’, o Dasein que se empenha em seu mundo não se dirige para si 

mesmo, mas de si mesmo para o ‘lá’ de um manual da circunvisão, 

aludindo, porém, a si na espacialidade existencial (HEIDEGGER, 2013, 

p. 176). 

 

Além disso, no decorrer de sua argumentação, Heidegger apresenta outras 

indicações das quais a análise se revela indispensável para a compreensão da 

espacialidade. Essas indicações consistem, primeiramente, em uma diferenciação em 

relação ao modo de ser espacial do Dasein no mundo e dos demais entes. Essa distinção 

pode ser observada no § 12 de Ser e Tempo, em que Heidegger apresenta uma 

caracterização geral da estrutura designada pela expressão ser-no-mundo e seus 

respectivos constituintes. Já as outras indicações podem ser encontradas ao final das 

orientações metodológicas da investigação do fenômeno do mundo em que Heidegger 

afirma: 

 
Para se chegar à ideia de mundanidade, a investigação seguirá o 

caminho que parte desse caráter existencial do ser-no-mundo. Passando 

por uma interpretação ontológica dos entes que vêm ao encontro dentro 

do mundo circundante (...). É em Descartes que se mostra a tendência 

mais extremada para uma ontologia do mundo desta espécie, ontologia 

edificada em contraposição à res cogitans que, porém, não coincide, 

nem do ponto de vista ôntico, nem do ontológico, com o Dasein. Pode-

se esclarecer a análise da mundanidade aqui tentada, distinguindo-a 

desta tendência ontológica cartesiana (HEIDEGGER, 2013, p. 114). 

 

Assim, a primeira indicação emerge a partir da distinção102, calcada na análise 

etimológica da partícula em (In), que Heidegger estabelece em relação aos modos 

possíveis de ser espacial no mundo, a saber: ser-em (In-sein), e dentro de (Sein-in), 

conforme podemos ler na seguinte passagem: 

 

                                                 
102Essa distinção também encontrada na conferência Construir, Habitar e Pensar. A diferença entre ela é 

que na conferência Heidegger faz uma análise etimológica das palavras construir e habitar. (Cf. 

HEIDEGGER, 2012d, p. 126-127). 
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O ser-em não pode indicar que uma coisa simplesmente dada está, 

espacialmente, ‘dentro de outra’ porque, sua origem, o ‘em’ não 

significa de forma alguma uma relação espacial desta espécie; ‘em’ 

deriva-se de innan-, morar, habitar, deter-se; ‘an’ significa: estou 

acostumado a, habituado a, familiarizado com, cultivo alguma coisa; 

possui o significado de colo, no sentido de habito e diligo. (...) O ser-em 

é, pois, a expressão formal e existencial do ser do Dasein que possui a 

constituição essencial de ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2013, p. 100). 
 

O que está em questão para Heidegger com essa distinção é estabelecer “a 

diferença ontológica entre o ser-em, como existencial, e a interioridade recíproca dos 

entes simplesmente dados, como categoria” (HEIDEGGER, 2013, p. 102). Assim sendo, 

ser-em está relacionado ao modo próprio e exclusivo de existir do Dasein, já os demais 

entes são compreendidos como “dentro de...” (Sein-in). Essa distinção primária, por sua 

vez, possui como desdobramento o modo de compreensão do Dasein e dos demais entes 

em relação ao mundo. Assim, quando se refere ao Dasein, o adjetivo é mundano/do 

mundo (weltlich) e dos demais entes o adjetivo é intramundando (innerweltlich) ou 

pertencente ao mundo (weltzugehörig). 

Desse modo, ser-em diz-se habitar103 e morar no mundo, que, no entanto, não se 

resume em, simplesmente, ter uma residência ou um local para se abrigar. Habitar e 

morar no mundo indica, antes de tudo, uma relação de familiaridade; como o próprio 

nome indicia, a familiaridade diz respeito a algo como o que vamos estabelecendo uma 

relação e, consequentemente, se torna algo que nos é próximo, que temos uma 

convivência. Isso implica que já possuímos algum “conhecimento”. Sendo assim, 

podemos dizer que o que configura a obviedade do mundo e, consequentemente, a sua 

negligência é a dinâmica imposta pela familiaridade. Em outras palavras, a familiaridade 

se estabelece como uma base sobre a qual se estabelece uma compreensão do fenômeno 

do mundo e é nessa perspectiva que temos procurado enfatizar em nossa argumentação o 

âmbito da cotidianidade mediana como “ponto de partida”.  

Em contrapartida, a designação de “dentro de...” expressa o sentido de uma 

interioridade e, por conseguinte, um possível estabelecimento de uma relação de sucessão 

em cadeia como, por exemplo, a água dentro do copo, dentro de uma cozinha, dentro de 

uma casa e assim sucessivamente até a dimensão do cosmos como totalidade; nesse 

sentido, diz Heidegger: “Com este ‘dentro’ indicamos a relação recíproca de ser de dois 

                                                 
103A noção de Habitar receberá uma interpretação mais detida por Heidegger nos textos do denominado 

período tardio, como, por exemplo, nas conferências: Construir, Habitar e Pensar e “...Poeticamente o 

homem habita...”. Essa segunda conferência, conforme já indicamos, foi ministra em 1950 e reflete sobre 

um poema tardio de Hölderlin. Já a primeira, foi ministrada em 1951 e publicada em 1952, em decorrência 

do II dos “Diálogos de Darmstadt” e na publicação desses diálogos. (Cf. HEIDEGGER, 2012a; 

HEIDEGGER, 2012d, p. 125-141). 
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entes extensos ‘dentro’ do espaço, no tocante a seu lugar neste espaço” (HEIDEGGER, 

2013, p. 99). Dessa maneira, podemos ser conduzidos a estabelecer – e, conforme 

Heidegger, habitualmente exprimimos por meio da linguagem – que a relação de espaço 

entre esses entes pode ser compreendida a partir da extensão quando, nos servindo dos 

exemplos dados pelo autor, dizemos: “a mesa está junto à porta” ou “a cadeira toca a 

parede”. Ora, tal compreensão está equivocada, visto que, conforme dissemos, a 

espacialidade não deve ser associada inicialmente ao espaço métrico. Aliás, tal relação é 

difícil de ser afirmada, visto a possibilidade de em um exame, extremamente rigoroso 

poder constatar algum espaço entre elas. Apesar disso, a intenção de Heidegger, aqui, é 

de sublinhar, a partir dos exemplos, que as seguintes relações espaciais dependem antes 

de um elemento, qual seja, o Dasein; assim diz Heidegger: “Pois este ser simplesmente 

dado não é acessível quando se desconsideram as estruturas específicas do Dasein. Ele só 

se torna acessível em sua compreensão prévia” (HEIDEGGER, 2013, p. 101). 

Como consequência dessa indicação, delimitou-se apenas o modo de ser do 

Dasein e a sua relação com o mundo, isto é, determinou-se que o Dasein não deve ser 

compreendido nem como inserido “dentro de um espaço”, nem como “fora de um 

espaço”, pois isso implicaria na relação entre Sujeito e Objeto que Heidegger rejeita 

desde o início. Isso significa dizer que o que o Dasein possui é uma espacialidade 

específica, isto é, uma espacialidade existencial (existenzialen Räumlichkeit) de modo 

que, para visualizá-la, foi preciso, primeiramente, caracterizá-la de modo negativo. Por 

conseguinte, isso nos conduz a outra indicação fornecida por Heidegger, qual seja a do 

caminho a ser seguido. Nesse sentido, já delineamos o caminho ao estabelecer o primado 

metodológico da cotidianidade mediana no contexto da analítica e, nesse âmbito, 

determinou-se que o modo de ser do Dasein é, primordialmente, ocupação. Isso significa 

dizer que o modo como o Dasein se comporta e se relaciona, primeiramente, com o 

mundo é em meio ao contexto prático.  

Assim, a via escolhida por Heidegger, conforme indicamos anteriormente, se 

instaura a partir da retomada da concepção grega de pragmata, na qual se inserem os 

utensílios enquanto modo de acesso ao mundo. Nesse sentido, o que Heidegger procura 

desenvolver é o que constitui essa condição de utensílio, isto é, “o que faz de um 

utensílio, utensílio” (HEIDEGGER, 2013, p. 116). Sendo assim, um utensílio se refere 

como algo para e isso significa que ser-para (Um-zu) uma aplicabilidade, manuseio, 

serventia. Por conseguinte, nessa condição, está implicada uma referência a um outro 

algo. Disso se segue que por utensílio compreende-se algo para algo. Ou seja, a sua 

utilidade, aplicabilidade, somente se mostra quando está em relação com algo. Nesse 
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sentido, diz Heidegger: “Rigorosamente, um utensílio nunca ‘é’. O utensílio só pode ser o 

que é num todo instrumental que sempre pertence ao seu ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 

116). Ora, é digno de nota que Heidegger se serve do numeral um na sentença para 

sublinhar que um utensílio nunca pode ser encontrado isolado, mas antes ele sempre está 

contido em um todo relacional. Disso se segue que, conforme nota Casanova, para além 

da condição de centralidade que tal sentença ocupa no desenvolvimento da 

argumentação, ela cumpre uma função estratégia de demarcar uma superação em relação 

ao modo da tradição filosófica de determinar a essência das coisas104.  

Por conseguinte, a aplicabilidade do utensílio não se descobre por meio de uma 

apreensão teórica e sim no próprio contexto de seu uso. Esse contexto de uso enquanto 

um todo referencial é o que Heidegger denomina de Circunvisão (Umsicht). Desse modo, 

podemos dizer que o que está em questão na argumentação heideggeriana é explicitar que 

a atitude prática não é desprovida de conhecimento, ela não é cega, conforme diz o autor. 

Ela não se funda, em última instância, na atitude teórica. Por outro lado, a atitude teórica 

se funda neste contexto prático, isto é, ela é um modo de ocupação; em seu realizar, 

porém, não considera o todo referencial no qual está circunscrita. Assim, por exemplo, o 

martelar do martelo enquanto sua aplicabilidade, ou, conforme denomina Heidegger, sua 

manualidade (Zuhandenheit) somente se descobre a partir do seu uso para fixar um prego 

na parede. Nesse sentido, o que está em questão é menos uma atenção ao utensílio em si e 

mais na sua manualidade, uma vez que pertence a todos os utensílios. Isso significa dizer 

que por mais precisa que seja uma descrição e detalhamento da configuração de um 

utensílio, ela nunca conseguirá apreender o seu ser-para, isto é, sua manualidade. Assim 

diz Heidegger: 

 
Ao se lidar com o utensílio no uso, a ocupação se subordina ao ser para 

(Um-zu) constitutivo do respectivo utensílio; quanto menos se fixar na 

coisa martelo, mais se sabe usá-lo, mais originário se torna o 

relacionamento com ele e mais desvelado é o modo em que se dá o 

encontro naquilo que ele é, ou seja, como utensílio. (...) A visualização 

puramente “teórica” das coisas carece de uma compreensão da 

manualidade (HEIDEGGER, 2013, p. 117). 

 

Disso se segue que toda essa rede relacional e, consequentemente, a manualidade 

dos utensílios nela instauradas não ocorre simplesmente enquanto um uso aleatório na 

ocupação. A ocupação se circunscreve antes com vistas à obra a ser produzida. Nesse 

contexto, se estabelecem outras redes referenciais. Assim, na obra a ser produzida, está 

contida tanto um para que se usa um utensílio, isto é, o utensílio utilizado para a 

                                                 
104Cf. CASANOVA, 2017, p. 67. 
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produção da obra; quanto um para que da sua própria aplicabilidade, isto é, na obra 

também se encontra a possibilidade de ser usada.  

Por conseguinte, nessa obra também está contida uma referência aos materiais 

(Woraus) nela empregados como, por exemplo, couro, fio, prego, cola, ferro, madeira. 

Ora, a partir da referência aos materiais, se instaura outras redes referenciais. Por 

exemplo, o couro é extraído dos animais, que podem ser frutos de uma criação particular, 

ou então, ele pertence ao âmbito no qual denominamos de “matéria-prima” da natureza. E 

aqui é importante uma observação, no que se refere à compreensão de Heidegger em 

relação à natureza. Ela não se confunde com o mundo. A natureza também não é um 

espaço anterior. Aqui, a natureza é compreendida enquanto um utensílio. Por sua vez, ela 

é passível de uma apreensão teórica, porém, esse modo de proceder é derivado e, 

consequentemente, vela a sua condição de utensílio, conforme Heidegger: “Nesse modo 

de descobrir, porém, a natureza se vela enquanto aquilo que ‘tece e acontece’, que se 

precipita sobre nós, que nos fascina com sua paisagem” (HEIDEGGER, 2013, p. 119). 

Ademais, além dessas referências, na obra também está contida uma ao seu usuário. 

Disso se segue que, a partir da ocupação instaurada no “interior da oficina”105 

enquanto um mundo particular, se estabelece uma relação com o mundo para além dela. 

Ou seja, é possível visualizar aí a imbricação entre Dasein e mundo, em que o Dasein se 

mostra enquanto um aqui circunscrito no âmbito da ocupação no interior da oficina, mas 

com referência a um lá em que o entes intramundanos e outros se mostram. Desse modo, 

portanto, é possível compreender o fenômeno do mundo enquanto uma rede referencial. 

Contudo, essa rede referencial não se evidencia. O Dasein por estar imerso no 

contexto das ocupações apenas segue nela sem se dar conta. É nesse sentido, que se 

inserem na argumentação Heidegger os três modos deficitários do utensílio: Surpresa 

(Auffallen); Importunidade (Aufdringlichkeit) e Impertinência (Aufsässigkeit).   

O modo da surpresa pode ser compreendido com um dano ao utensílio em meio 

ao seu uso, quando, por exemplo, preciso fixar um prego na parede e no ato de martelar o 

martelo se quebra. Com essa surpresa, descobre que o martelo é um utensílio com 

algumas características como, por exemplo, ele é feito de ferro, consequentemente, possui 

uma resistência que me permite utilizá-lo para martelar o prego. Por conseguinte, 

mediante a essa quebra, é possível ver que o cabo do martelo cujo material é madeira 

também permite que seja aplicada para fixação do prego. Nesse sentido diz Heidegger: 

 

                                                 
105Cf. SARAMAGO, 2008. 
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O puro ser simplesmente dado anuncia-se no utensílio de modo a, 

contudo, recolher-se novamente à manualidade do que se acha em 

ocupação, ou seja, do que se encontra na possibilidade de ser pôr de 

novo em condições. O utensílio assim simplesmente dado ainda não é 

uma coisa que aparece em algum lugar. A danificação do utensílio 

também ainda não é sua transformação em simples coisas ou mera troca 

de características de algo simplesmente dado (HEIDEGGER, 2013, p. 

122).  

 

A importunidade consiste na falta do utensílio em relação àquele contexto da 

ocupação. Essa falta, por exemplo, pode ser percebida quando se “perde” a chave do 

carro, que deveria estar no porta-chaves, e se está atrasado para um compromisso. Nessa 

situação, um turbilhão de relações se estabelecem, assim diz Heidegger: “Ficar sem saber 

o que fazer é um modo deficiente de ocupação que descobre o ser simplesmente dado de 

um manual” (HEIDEGGER, 2013, p. 122). 

Por fim, a impertinência, por ser compreendida como uma obstrução no 

desenvolvimento da ação. Essa situação, conforme exemplifica Casanova, pode ser 

vivenciada quando vamos montar uma cama e para fixar as suas partes precisamos inserir 

uma porca no orifício aberto na parte interna de uma das peça e, em seguida, inserir o 

parafuso. Ocorre que nas diversas tentativas de fixar as partes, a porca estava mal 

posicionada, impedindo, assim, a passagem do parafuso. Nessa situação, o que se 

evidencia é o material de que é feito a porca, quem projetou a cama, a procura de um 

outro utensílio para auxiliar na montagem ou de outra pessoa.  

 Disso se segue que, ao apresentar o modo de deficiência dos utensílios, a intenção 

de Heidegger era apresentar um meio no qual a rede referencial que se instaura no mundo 

se fizesse evidente. Por conseguinte, resulta que essa quebra implica no estabelecimento 

de outro modo de comportamento do Dasein para com o mundo. 

Avançando na argumentação heideggeriana, a próxima indicação consiste na 

confrontação que o autor estabelece em relação à análise cartesiana106, posição por ele 

qualificada de “posição extrema”. Nesse sentido, podemos dizer que, a princípio, 

Heidegger parece adotar uma postura anti-cartesiana, interpretação comumente adotada 

pelos comentadores107. No entanto, para Taminiaux (1992), a interpretação realizada por 

Heidegger do pensamento cartesiano é mal vista, de modo que é possível apresentar uma 

interpretação contrária. Sendo assim, para Taminiaux, apesar das referências de 

Heidegger à Descartes no percurso da analítica em Ser e Tempo108, sobretudo nessa 

                                                 
106Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 139-154. 
107Cf. BIEMEL, 2015, FRANK, 1997, SARAMAGO, 2008. 
108As outras duas referências a Descartes no tratado Ser e Tempo podem ser encontradas nos §§ 6 e 10. 

Assim, no contexto do parágrafo 6, destinado à apresentação da tarefa da Destruição, Heidegger faz 
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análise pormenorizada da concepção cartesiana de mundo, prevalece, de início, uma 

demarcação e delimitação, tal posição consiste “menos em uma rejeição do que uma 

radicalização” (TAMINIAUX, 1992, p. 194), ou seja, há uma herança cartesiana na 

analítica. Por conseguinte, essas duas possíveis interpretações nos levam a questionar 

qual seria o papel que a referência cartesiana exerce na argumentação. Para tanto, faz-se 

necessário, primeiramente, reconstruir, ainda que de modo geral, a interpretação 

heideggeriana. Nesse sentido, podemos dizer que Heidegger identifica ao menos três 

“problemas”, vejamos:  

Ora, como sabemos, há no pensamento cartesiano a dicotomia entre res cogitans e 

res extensa. Desse modo, o primeiro problema consiste: “a determinação ontológica da 

res corpórea exige a explicação da substância, isto é, da substancialidade deste ente como 

uma substância” (HEIDEGGER, 2013, p. 141). Assim sendo, apesar de Heidegger 

centrar-se na obra Princípios de Filosofia, outro possível caminho a ser seguido para 

estabelecer o que determina a res corpórea é o conhecido “Argumento da cera 

derretida”109 presente na segunda meditação das Meditações sobre Filosofia Primeira. Ao 

acompanhar o argumento, podemos dizer que a intenção de Descartes ao recorrer ao 

pedaço de cera era de acompanhar todo o processo de transformação das suas 

propriedades e, por conseguinte, ao extrair aquele atributo cuja presença seja constante, 

ou conforme define Descartes no Princípios: “Ainda que cada atributo seja bastante para 

dar a conhecer a substância, existe, contudo um em cada uma, que forma a sua natureza e 

sua essência e de que todos os demais estão dependentes” (Descartes, 2007, p. 84). Assim 

no decorrer do experimento, é possível perceber que algumas propriedades que, 

                                                                                                                                                  
referência a Descartes como sendo um limite para o desenvolvimento da filosofia kantiana (Cf. 

HEIDEGGER, 2013, p. 62-63). Já no parágrafo 10, em que estabelece distinções entre o desenvolvimento 

da analítica em relação a outras investigações, a referência consiste em apresentar um limite da filosofia 

cartesiana, assim diz Heidegger: “deixa totalmente indiscutido o sum, embora o sum seja proposto de 

maneira tão originária quanto o cogito” (HEIDEGGER, 2013, p. 90).  
109O referido argumento consiste no seguinte experimento: tomemos, por exemplo, essa cera. Foi retirada 

faz pouco dos favos, ainda não perdeu todo o sabor do mel, retém um pouco do aroma das flores de onde a 

recolheram; sua cor, figura, tamanho são manifestos; é dura, fria, é fácil tocá-la e, golpeada com os dedos, 

produz um certo som; está nela presente tudo o que parece exigido para que o conhecimento de um corpo 

seja distinto. Mas eis que, enquanto falo, ela é levada para perto do fogo: o que restava de saber se 

desvanece, o aroma se dissipa, a cor muda, desfaz-se a figura, o tamanho aumenta, torna-se líquida, fica 

quente, pode apenas ser tocada e, se a golpeio, já não produz nenhum som. A mesma cera ainda remanesce? 

Deve-se confessar que remanesce, ninguém o nega, ninguém pensa de outra maneira. Que havia nela, 

portanto, que era compreendido tão distintamente? Nada, por certo, do que eu atingia pelos sentido, pois 

tudo o que caía sob o gosto ou o olfato ou a vista ou o tato ou o ouvido já se modificou: e a cera remanesce. 

Talvez fosse aquilo em que estou pensando agora, isto é, que a cera, ela mesma, não era, decerto, a doçura 

do mel, nem a fragrância das flores, nem a alvura, nem a figura, nem o som, mas um corpo que há pouco se 

me deparava sob aqueles modos e, agora, sob outros, diversos dos primeiros. E que é precisamente o que 

imagino, quando a concebo dessa maneira? Prestemos atenção e, removendo todas as coisas que não 

pertencem à cera, vejamos o que resta: nada além, com efeito, do que algo extenso, flexível, mudável. 

(DESCARTES, 2004, p. 55-7). 
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inicialmente, compunham o objeto, na verdade se mostraram como dispensáveis em 

relação a sua constituição. Ao final do experimento, restou apenas: a extensão, a 

flexibilidade e a mutabilidade. Entre esses elementos, contudo, não é possível pensar a 

flexibilidade e a mutabilidade sem a extensão, porém, é possível pensar a extensão sem as 

duas. Disso se segue, então, que a extensão emerge como aquela determinação constante, 

isto é, enquanto o atributo indispensável da constituição da res extensa, compreendida 

como mundo.  

Por conseguinte, dessa determinação da substancialidade da res extensa deriva o 

segundo problema identificado por Heidegger. A res extensa foi compreendida como 

substância. A questão é que essa noção não foi esclarecida em seus fundamentos, 

permanecendo obscura. Nesse sentido, diz Heidegger: 

 
Assim, tornaram-se claros os fundamentos ontológicos da determinação 

de “mundo” como res extensa: a ideia de substancialidade não é 

esclarecida no sentido de seu ser, sendo ademais, apresentada como o 

que não se deixa esclarecer quando se segue o desvio pela propriedade 

principal da respectiva substância (HEIDEGGER, 2013, p. 146)  

 

Por fim, o terceiro problema identificado por Heidegger na interpretação 

cartesiana consiste no caminho adotado por Descartes. Ora, desde o início da 

investigação empreendida por Heidegger, a exigência de encontrar e estabelecer um 

caminho adequado é uma constante. Assim, em relação a Descartes, Heidegger questiona 

se tal compreensão investiga ontologicamente o fenômeno do mundo e, em caso negativo, 

se pelo menos ela indica algum ente intramundano que permita estabelecer uma via de 

acesso tal como os utensílios se mostraram para Heidegger. A resposta a esses 

questionamentos é negativa. O que se percebe na análise cartesiana é que a via de acesso 

por ele seguida é a Intellectio, isto é, o conhecimento teórico apoiado nas ciências 

matemáticas, visto que é o único meio para o qual a substancialidade, enquanto 

permanência constante, pode ser encontrada. Neste caso, os sentidos não fornecem 

nenhum conhecimento válido, mas apenas a utilidade e desvantagem das coisas dotadas 

de corporeidade. Assim, para Heidegger, a via de acesso percorrida por Descartes não 

consiste na mais originária. Contudo, podemos dizer que Heidegger faz uma ponderação 

em relação a essa postura metodológica de Descartes: “Descartes não precisa colocar o 

problema do acesso adequado ao ente intramundano” (HEIDEGGER, 2013, p. 148). Tal 

ponderação fica mais clara quando consideramos o contexto geral que está subjacente à 

análise cartesiana, isto é, todo o quadro conceitual de Descartes é legados pela ontologia 

grega e medieval.   
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Desse modo, portanto, após identificar quais seriam os “problemas” embutidos na 

concepção cartesiana, torna-se possível, agora, compreender qual a função que essa 

análise exerce no desenvolvimento da argumentação heideggeriana. Nesse sentido, se 

recorrermos ao curso de 1925110, os Prolegômenos, encontramos, ali, uma justificativa, 

que não é apresentada tão claramente em Ser e Tempo, de que a referência a Descartes 

cumpre um papel estratégico no que tange ao “diálogo”, compreendido como 

Destruição111, que Heidegger procura estabelecer com a tradição filosófica. Desse modo, 

ao analisar a compreensão cartesiana, a intenção do autor era de investigar os 

pressupostos que alimentam tal concepção. Isso porque, ao mesmo tempo em que tal 

interpretação preserva características advindas do período da Grécia Antiga e preservadas 

na Idade Média, por outro lado já prefigura os problemas que surgiram, sobretudo, na 

Crítica das Razão Pura de Kant. Sendo assim, podemos dizer que referência e análise da 

interpretação cartesiana são realizadas a partir de um movimento duplo que comporta 

uma regressão e progressão. Nesta condição, a interpretação pode ser compreendida tanto 

como uma posição de contraposição quanto de apropriação. Assim, enquanto 

contraposição, podemos encontrar uma justificativa na seguinte posição de Heidegger: 

“pode-se esclarecer a análise da mundanidade aqui tentada, distinguindo-a desta 

tendência ontológica cartesiana” (HEIDEGGER, 2013, p. 114). Ou seja, é um caminho 

que se revela como insuficiente, inapropriado. Por outro lado, em relação à apropriação, 

ela pode ser extraída da seguinte condição da interpretação cartesiana, e esse é um dos 

pontos de argumentação de Taminiaux: Heidegger não conclui a análise cartesiana, mas 

levanta questões que seriam respondidas na terceira seção da primeira parte do tratado 

Ser e Tempo, seção essa que, como sabemos, permaneceu apenas em seu planejamento112: 

“A crítica aqui empreendida só pode alcançar a sua legitimidade filosófica no momento 

em que a analítica do Dasein tiver tornado transparentes, no âmbito desta problemática, 

as suas estruturas mais importantes” (HEIDEGGER, 2013, p. 153), conforme diz 

Heidegger. E, em seguida, após apresentar as questões, diz: “Somente respondendo a 

essas questões poder-se-á alcançar uma compreensão positiva da problemática do mundo, 

demonstrar a origem de seus desvios e comprovar o fundamento de direito para se recusar 

a ontologia tradicional do mundo” (HEIDEGGER, 2013, p. 153). Ainda no que favorece 

a essa posição de apropriação, diz Heidegger: “quando, porém, lembramos que a 

                                                 
110Cf. BIEMEL, 2015, p. 62; HEIDEGGER, 2007, p. 216.  
111A Destruição (Destruktion) consistia em uma das metas estabelecidas no programa de Ser e Tempo. Em 

consequência do inacabamento do referido tratado, o movimento da Destruição apenas ficou delineado. No 

primeiro capítulo apresentamos algumas considerações no que tange ao movimento da Destruição 

pretendido por Heidegger. (Cf. nota 66). 
112Cf. TAMINIAUX, 1992, p. 195.  
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espacialidade manifestamente também constitui o ente intramundano, torna-se, enfim, 

possível ‘salvar’ a análise cartesiana do ‘mundo’” (HEIDEGGER, 2013, p. 154). Ou seja, 

o ente intramundando, compreendido como no interior do mundo, possui uma extensão 

limitada pela própria extensão do “mundo”.     

 Disso se segue que a referência e interpretação cartesianas podem ser 

compreendidas no conjunto da argumentação heideggeriana como uma “baliza” ou 

“estaca” no seu caminho113, nos servindo de uma metáfora de grande importância no 

pensamento de Heidegger. Enquanto “estaca”, a análise cartesiana consiste em um ponto 

sobre a qual o movimento da Destruição deveria reincidir. Por conseguinte, essa 

condição ainda permite a Heidegger avançar na sua argumentação enquanto um “ponto 

de apoio negativo para a explicação positiva da espacialidade do mundo circundante e do 

próprio Dasein” (HEIDEGGER, 2013, p. 140). Isso significa dizer que Heidegger não 

pode simplesmente deixar-se guiar por essa concepção tradicional e também não pode 

abdicar dela. Assim, conforme a orientação metodológica apresentada nos Prolegômenos: 

 

Vamos seguir agora exatamente o mesmo caminho que antes, tratando, 

primeiro, de localizar de modo restritivo, ou seja, negativamente, o 

horizonte fenomênico, isto é, descartar o olhar na direção que não nos 

leva a ver o fenômeno verdadeiro” (HEIDEGGER, 2007, p. 216). 

 

Ou seja, a estratégia da argumentação heideggeriana consiste em recuperar a 

herança legada pela tradição filosófica a fim de demonstrar os pressupostos nelas 

subjacentes e que, por conseguinte, farão a vez de justificativa da sua investigação. Tal 

procedimento pode ser observado tanto no início do tratado Ser e Tempo, isto é, quando o 

autor analisa o que ele chama de “prejuízos” da questão do Ser; quanto na elaboração da 

investigação do fenômeno do mundo empreendido pelo autor no § 14, elaboração essa 

                                                 
113Ora, a imagem do Caminho (Weg) é muito importante para o pensamento de Heidegger. Tal imagem 

consiste na ideia diretriz para a “sistematização do conjunto” de suas obras completas (Gesamtausgabe – 

GA), conforme o próprio autor definiu: “Caminhos, não obras (Wege, nicht Werke)” (Cf. HEIDEGGER, 

2014). Ademais a palavras caminho, também está presente nos títulos de algumas obras de Heidegger 

como, por exemplo, A caminho da linguagem (Unterweg zur Sprache) (1959); Meu caminho para 

fenomenologia (Mein Weg in die Phanomenologie) (1963), Marcas no Caminho (Wegmarken) (1976). 

Assim, a ideia de caminho que se converte no próprio exercício do filosofar, enquanto sinônimo de método, 

não remete a um movimento progressivo, e sim a um caminho que não leva a lugar algum, conforme 

expresso no título da edição francesa de Holzwege: Chemins qui ne mènent nulle part – HEIDEGGER, M. 

Chemins qui ne mènent nulle part. Trad. Wolfgang Brokmeier. Paris: Gallimard, 1962 – Dito de outro 

modo, o caminhar não visa um ponto de chegada, não consiste em encontrar uma distância retilínea que 

conduza de um ponto a outro. Ao contrário, este caminhar remete a uma estrutura circular. Neste contexto, 

se apresenta uma das características do pensamento heideggeriano: algumas noções e termos utilizados não 

possuem conceitos fixos, mas estão sempre em processo de ressignificação, modificação, de substituição ou 

até mesmo deixam de ser empregados. Essa característica, conforme diz Escudero, pode ser observada 

quando se comparam os textos (Cf. ESCUDERO, 2009). Assim, de acordo com Figal: “Aquele que quiser 

compreender o filosofar de Heidegger precisa, portanto, se deixar envolver pelo caráter experimental de sua 

obra” (FIGAL, 2016, p. 10). 
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que procuramos reconstruir na introdução deste capítulo, em que o autor retoma algumas 

vias legadas pela tradição filosófica no que se refere à pretensão de uma descrição do 

fenômeno do mundo para depois descartá-las. 

Disso se segue que as seguintes indicações: distinção inicial, os utensílios como 

via de acesso ao mundo e, por fim, a tradição filosófica na figura de Descartes são 

algumas premissas que nos ajudam a compreender a problemática do espaço. Contudo, a 

análise somente estará completa quando os modos de espacialização forem explicitados. 

É o que passaremos a fazer agora. 

 

2.2.1 A tematização do espaço na analítica existencial 

 

  Assumindo as indicações contidas na argumentação de Heidegger como 

premissas da temática da espacialidade presente na analítica o que se extrai delas, é a 

delimitação do modo como o espaço deve ser compreendido. Assim, ao observarmos a 

primeira indicação da temática da espacialidade, ela estabeleceu, por meio de uma 

diferenciação etimológica, o modo de ser espacial do Dasein em relação aos demais entes 

que resultou na compreensão de que o Dasein possui uma espacialidade própria, uma 

espacialidade existencial, enquanto que os demais entes foram compreendidos como 

intraespaciais. Com isso, os demais entes, os intramundanos, também preservam alguma 

forma de espacialidade que precisa ser esclarecida; assim diz Heidegger: “Até agora não 

se apreendeu fenomenologicamente de modo explícito a espacialidade do manual” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 155). 

 Neste sentido, os intramundanos caracterizados como utensílios se mostraram 

como via de acesso ao mundo a partir do seu uso, isto é, da manualidade. Essa 

característica traz em seu bojo o caráter de proximidade que não deve ser associado a 

nenhuma conotação quantitativa, mas ao contrário, ele preserva uma relação 

qualitativo114. Dito de outro modo, a proximidade não se refere àquilo que está, 

necessariamente, mais próximo fisicamente, não se estabelece a partir de distância, de 

intervalo, não possui nenhuma conotação métrica. Antes, ela regula-se a partir do próprio 

uso. Ou seja, o sentido de proximidade que Heidegger atribui implica em uma 

modificação no nosso modo habitual de conceber o espaço, isso é, as relações métricas 

são derivadas das relações de uso.  

                                                 
114Cf. PASQUA, 1997, p. 60. 
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Esse caráter de proximidade também implica em outra modificação de nosso 

modo habitual de conceber a noção de lugar. Ora, o utensílio em seu uso implica a sua 

presença em algum lugar. Contudo, não é a sua simples ocorrência em algum espaço 

(Stelle) enquanto uma posição arbitrária. O utensílio tem o seu lugar (seinen Platz) a 

partir do próprio arranjo, disposição, ele se acha essencialmente instalado, o que significa 

dizer que o lugar de um utensílio é determinado a partir do seu para que, isto é, a partir 

da sua própria aplicabilidade. Por conseguinte, é possível estabelecer uma reciprocidade: 

“cada lugar se determina como lugar deste utensílio para...” (HEIDEGGER, 2013, p. 115 

– grifo nosso), ou seja, o como lugar só se determina a partir da presença de um utensílio 

no lugar. Essa imbricação entre utensílio e lugar possibilita um desdobramento que 

consiste em ser observada em proporções mais amplas, isto é, é possível estabelecer uma 

relação de reciprocidade entre lugares. Contudo, essa relação entre os lugares não se 

determina apenas como um conjunto. Assim, para que esses lugares possam se 

determinar, faz-se necessário antes que um todo, que Heidegger denomina de Região 

(Gegend), se dê. Assim, diz Heidegger: “O lugar é sempre o ‘aqui’ e ‘lá’ determinados, a 

que pertence um utensílio” (HEIDEGGER, 2013, p. 156), em que o aqui faz referência 

ao lugar, à pertinência, à aplicabilidade do utensílio; em contrapartida, esse 

pertencimento só é possível está diretamente relacionado a esse todo contido no lá, que 

expressa a Região. Disso se segue que o que ocorre não é um destaque e foco de um 

utensílio em uma relação em cadeia; ao contrário, toda essa relação utensiliar acontece 

sempre na referência mútua entre essa totalidade de lugares e os respectivos lugares que 

os utensílios ocupam e se mostram. Neste sentido, diz Heidegger:  

 

Regiões não são formadas a partir de coisas simplesmente dadas em 

conjunto, mas estão sempre à mão nos vários lugares específicos. Os 

próprios lugares dependem dos entes que se acham à mão na 

circunvisão da ocupação ou que, como tais, são encontrados. O que 

constantemente está à mão não tem lugar, pois é previamente levado em 

conta pelo ser-no-mundo da circunvisão. O onde de sua manualidade é 

levado em conta na ocupação e se orienta para os demais entes à mão 

(HEIDEGGER, 2013, p. 156-7). 

 

Daí que todo esse movimento só se torna possível por ter se fundado em um 

âmbito mais originário, a saber, o âmbito da familiaridade. Contudo, do mesmo modo 

que a familiaridade transparece o mundo, ela também resguarda em seu interior o que 

podemos denominar de “contra movimento”, isto é, o caráter de não-familiar. O 

estranho, por assim dizer, pode ocorrer a partir da ausência de algo, da quebra e da 

impertinência, resultando, assim, em um “choque”, uma perturbação, uma quebra naquilo 

que se mostrava usual e que tinha uma conformidade. Por conseguinte, esse “contra 
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movimento” não deve ser compreendido como algo negativo. Antes, é a partir do 

rompimento da obviedade que se estabelece outra relação com o mundo, a saber, o 

comportamento teórico. 

Desse modo, já é possível extrair, aqui, algumas considerações importantes para a 

compreensão da questão da espacialidade. Os elementos que identificam o caráter 

espacial dos entes intramundanos são: Proximidade, Lugar e Região. Disso se segue que 

não é possível afirmar que há um espaço anterior no qual tudo se encontraria alojado. O 

espaço físico e as dimensões métricas, conforme já havíamos dito, não se mostram como 

o mais originário. O que podemos observar é que o espaço, dividido em lugares, emerge 

da dinâmica da experiência cotidiana, isto é, a partir das ocupações no seu caráter 

pragmático. É em meio ao uso nas ocupações que os utensílios conquistaram seus 

lugares. Tais considerações também nos direcionam para a compreensão da espacialidade 

própria do Dasein visto que é por meio das ocupações, enquanto um modo possível de 

comportamento do Dasein no mundo, que emerge a compreensão do espaço do entes 

intramundanos. Ademais, se o que Heidegger almeja é visualizar uma espacialidade 

originária, então a análise dos constituintes da espacialidade do Dasein se mostra como 

imprescindível, uma vez que a espacialidade é um constituinte do mundo e o mundo um 

constituinte fundamental do Dasein. 

Assim, no que tange ao Dasein, sua espacialidade é constituída por dois 

caracteres: dis-tanciamento (Ent-fernung) e direcionamento (Ausrichtung)115. De acordo 

com Saramago, esses dois elementos não foram indicados de modo aleatório e 

arbitrário116. Neles se expressa uma dinâmica inerente ao Dasein, isto é, o “aqui” e “lá” 

contidos na partícula Da, conforme apresentamos na introdução; assim diz Saramago: 

“Na unidade dessa espacialidade própria do Dasein, o dis-tanciamento, enquanto 

tendência à proximidade, perfaz a experiência do ‘aqui’, enquanto o direcionamento se 

volta para o seu ‘lá’ correspondente” (SARAMAGO, 2008, p. 92).  

Nesse sentido, Heidegger, a partir de uma apropriação etimológica117, define o 

Dis-tanciamento nos seguintes termos: 

                                                 
115A respeito da tradução desse termo, diz Casanova: “Em verdade, o termo alemão ausrichten é um termo 

de difícil tradução. Ele significa tanto executar uma missão (coloca-la na direção certa), quanto alinha, 

endireitar uma formação, quanto ainda alcançar (chegar ao ponto almejado). No contexto de Ser e Tempo, 

ele descreve o surgimento mesmo de direções e de orientações no espaço” (CASANOVA, 2017, p. 113). 
116Cf. SARAMAGO, 2008, p. 91. 
117No Prolegômenos Heidegger apresenta uma análise etimológica, suprimida em Ser e Tempo, para 

justificar o uso que ele faz da expressão: “A expressão Entfernung [distancia] a emprego em um sentido, 

por assim dizer, transitivo, ativo: o Ent-fernen [dis-tanciar], o distanciar significa então fazer desaparecer a 

distancia; enquanto um trazer ou um fazer levar..., de tal modo que um trazer a todo momento e de maneira 

simples e normal seja possível um fazer levar” (HEIDEGGER, 2007, p. 285). Seguindo o fio condutor da 

análise etimológica empreendida por Heidegger, diz Casanova: “Para descrever tal experiência, Heidegger 
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Enquanto modo de ser do Dasein no tocante a seu ser-no-mundo, o 

distanciamento não é por nós entendido como distância (proximidade) 

ou mesmo como intervalo. Usamos a expressão distanciamento com 

significado ativo e transitivo. Indica uma constituição do Dasein em 

virtude da qual o distanciar de alguma coisa, no sentido de afastar, é 

apenas um modo determinado e fático. Distanciar diz fazer desaparecer 

o distante, isto é, a distância de alguma coisa diz proximidade 

(HEIDEGGER, 2013, p. 158). 

 

Sendo assim, Dis-tanciamento refere-se a um modo de ser do Dasein, isso é, um 

modo de ser em relação ao circundante do mundo circundante. Ora, quando nos 

referimos a distanciamento, normalmente tendemos ao estabelecimento ou separações de 

intervalos, determiná-los a partir do uso de “medidas formais”. No entanto, vimos que 

essa tendência não pode ser aceita, por não se mostrar como a mais originária e sim como 

derivada. Nesse sentido, a distância enquanto intervalo mensurável só se fazem visíveis a 

partir de um desdobramento do dis-tanciamento. O Dis-tanciamento refere-se, do modo 

inverso, ao aproximar enquanto “fazer desaparecer a distância”, que consiste em estar 

imerso em meio às ocupações cotidianas.  

Disso se segue que o Dis-tanciamento possui critérios próprios para mensurar as 

“distâncias”, sendo que, quando comparadas à medida métrica, essas “distâncias” são 

inexatas, mas enquanto interpretações cotidianas, possuem a própria precisão, seu 

próprio sentido. Daí que quando utilizamos algumas referências, como, por exemplo, 

“um pulo”, “dois passos”, “ali perto”, “logo ali”, elas estão estimadas a partir de certa 

familiaridade embutida nas experiências cotidianas que possibilitam esse 

“conhecimento”. Assim, o que Heidegger procura sublinhar é que, cada caso em que 

percorro este caminho, é uma situação de ocupação distinta. Desse modo, portanto, é a 

proximidade na ocupação quem determina, primeiramente, o caráter espacial e as suas 

dimensões. Assim diz Heidegger:  

 

(...) As distâncias são avaliadas, em primeiro lugar, de acordo com a 

circunvisão, mesmo quando se conhecem medidas estabelecidas 

“oficialmente” Porque nessas avaliações o dis-tante se acha à mão, ele 

conserva o seu caráter especificamente intramundano. Isso explica por 

que todo dia os caminhos corriqueiros que levam ao ente dis-tante são 

diferentemente longos. (...) Orientando-se primária ou até 

exclusivamente pelas distâncias enquanto intervalos medidos, encobre-

                                                                                                                                                  
se vale de uma peculiaridade da língua alemã, de uma estranha etimologia presente na composição do verbo 

alemão distanciar (entfernen) e do substantivo correlato distância (Entfernung). O verbo e o substantivo são 

formados a partir da junção do prefixo ‘ent-’, que nega o sentido do radical e que é normalmente traduzido 

pelo nosso ‘in-’ ou ‘des-’, com o substantivo Ferne, que significa literalmente ‘longe’. Em sua composição, 

portanto, o verbo alemão entfernen (distanciar) não designa etimologicamente alguma coisa como 

afastamento, distanciamento, mensuração da distância, mas antes inversamente a supressão mesma de tal 

distanciamento” (CASANOVA, 2017, p. 111). 
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se a espacialidade originária do ser-em. (...) É a ocupação guiada pela 

circunvisão que decide sobre a proximidade e distância do que está 

imediatamente à mão no mundo circundante. (HEIDEGGER, 2013, p. 

159-161). 
 

A partir da característica do Dis-tanciamento, é possível extrair outra 

consideração acerca da espacialidade. Primeiramente que o Dasein enquanto um ser 

espacial está constantemente em dis-tanciamento: “O Dasein não cruza de forma alguma 

o seu dis-tanciamento e isso a tal ponto que o leva consigo constantemente” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 162). Por conseguinte, do mesmo modo que para compreender a 

espacialidade do ente intramundandos o determinante foi a ocupação, fica claro, agora, 

como a própria dinâmica da existência abre o mundo como espaço. No entanto, isso não 

significa dizer que o Dasein é criador de espaço em seu existir, mas que o espaço se 

revela a partir da existência do Dasein, da existência dos intramundanos e, por 

conseguinte, a partir da imbricação entre ambos, daí existe mundo e o mundo como 

espaço. Disso se segue que precisamos agora compreender como ocorre essa imbricação 

entre o Dasein e os intramundanos dentro do espaço.    

O Direcionamento, como próprio nome diz, a característica que permite ao Dasein 

orientar-se e estabelece noções de direções, tais como direita e esquerda, frente e verso, 

alto e baixo. Contudo, os Direcionamentos não são sentidos subjetivos, oriundos de uma 

sensação, mas se estabelecem a partir da própria inserção do Dasein no mundo.  É neste 

sentido que Heidegger retoma o seguinte exemplo apresentado por Kant118 com o 

objetivo de sublinhar que uma orientação que se determina a partir de um mundo 

previamente conhecido é tão originária e constituinte quanto o sentimento de direita e 

esquerda. O problema, conforme diz Heidegger, é que Kant não vê a estrutura ser-no-

mundo, antes, ele está preocupado em apresentar um “princípio subjetivo”, isto é, 

enquanto um a priori que guie toda a orientação. Por conseguinte, esse a priori que 

fundamenta o direcionamento de direita e esquerda está fundando no próprio 

Direcionamento do Dasein, isto é, tem a sua base a partir do mundo. Nesse sentido, é o 

Direcionamento que possibilita a aproximação inerente ao Dis-tanciamento. Desse modo, 

as ocupações são sempre constituídas por um Dis-tanciamento Direcional119. 

Ademais, é partir do Direcionamento que podemos falar de uma corporeidade do 

Dasein, que é um temática apenas mencionada por Heidegger em Ser e Tempo: “(...) A 

                                                 
118Suponha-se que eu entre num quarto conhecido, mas escuro que, durante minha ausência, foi rearrumado 

de tal maneira que tudo que estava à direita esteja agora à esquerda. Para me orientar, de nada serve o “puro 

sentimento da diferença” de meus dois lado, enquanto não tiver tocado um determinado objeto, diz Kant 

“cuja posição tenho na memória” (KANT apud HEIDEGGER, 2013, p. 163-4). 
119Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 162. 
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espacialização do Dasein em sua “corporeidade” (leiblichkeit), a qual comporta uma 

problemática especial que não será tratada aqui, acha-se também marcada por essas 

direções” (HEIDEGGER, 2013, p. 163). É justamente por ter permanecido neste estado, 

isto é, de apenas uma indicação da temática do corpo sem uma análise pormenorizada o 

motivo de, frequentemente, ser endereçado a Heidegger uma crítica em relação ao modo 

como o filósofo aborda a referida questão em Ser e Tempo, melhor dizendo, de ter 

ignorado e desprezado. Dentre as mais conhecidas, está a crítica de Didier Frank em 

Heidegger e o Problema do Espaço (1997). De acordo com Frank, o corpo deveria ser 

compreendido como um existencial fundamental do Dasein, sobretudo quando um dos 

elementos da argumentação heideggeriana consiste na expressão “ser à mão” 

(Zuhandenheit). Com tal expressão, Heidegger indica a condição de manualidade, de uso 

do utensílio, mas não leva em consideração a própria mão120. Embora o corpo não ter 

recebido uma atenção mais detida no contexto da analítica, ele será objeto de uma 

discussão do denominado período tardio entre Heidegger e o psiquiatra Medard Boss, que 

está organizada na obra Seminários de Zollikon, na qual Heidegger procurará desenvolver 

uma abordagem ontológico-existencial do corpo, isto é, o corpo em sua corporeidade. 

Ao final dessa análise acerca da temática da espacialidade presente na analítica e 

retomando a pergunta norteadora deste capítulo121, duas questões se impõem, a saber: ao 

assumirmos o fio condutor, proposto por Heidegger, do uso dos utensílios no cotidiano, é 

possível visualizar o fenômeno do mundo? E em relação ao espaço, qual é a compreensão 

que pode ser estabelecida em relação ao fenômeno do mundo? 

 O caminho até aqui percorrido não nos conduziu ao mundo em sua dimensão 

mais originária, ao contrário, ele apenas possibilitou que o âmbito no qual nos 

encontramos cotidianamente e no qual estamos absorvidos emergisse. Isso significa dizer 

que o mundo se revelou como uma rede marcada por relações estabelecidas a partir 

daquilo que se encontra a nossa volta. Daí o porquê do mundo ser compreendido como 

mundo circundante (Umwelt). Neste sentido, diz Casanova: “Imersos no mundo 

cotidiano, nós nos deixamos absorver no que nos circunda e seguimos as orientações 

complexas aí presentes” (CASANOVA, 2017, p. 66). Desse modo, o que se conquistou 

com a análise foi a compreensão de por que se salta por cima do fenômeno do mundo. 

Assim, se por um lado nos encontramos absorvidos em meio a essas relações e ocupações 

cotidianas apenas operamos e seguimos as orientações já previamente elaboradas e 

determinadas em um processo “histórico-coletivo”; por outro lado, quando essa dinâmica 

                                                 
120Cf. FRANK, 1997. 
121“Através de que caminho deparamo-nos com tal fenômeno?” (HEIDEGGER, 2013, p. 111) 
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cotidiana se rompe, instaura-se outro modo de comportamento em relação ao fenômeno 

do mundo, e que Heidegger denomina de demorar-se junto a... (Nur-noch-verweilen). 

Nesse modo de comportamento, o mundo se mostra enquanto objeto para uma percepção, 

em que “perceber se realiza no modo de dizer e discutir algo como algo” (HEIDEGGER, 

2013, p. 108), conforme diz Heidegger. Ou seja, instaura-se um modo de comportamento 

teórico para com o mundo. Desse modo, portanto, em ambos modos de comportamento, o 

fenômeno do mundo retrai em seu aparecer, ora pela absorção ora pela configuração.  

Por conseguinte, o mundo enquanto circundante traz em seu bojo a questão da 

espacialidade. Nesse sentido, parafraseando a fala de Hölderlin, perguntamos: “Existe 

sobre o mundo uma medida? Não há nenhuma”122. Esse espaço puro, abstrato ou, 

conforme diz Heidegger, enquanto puro continente determinado a partir das três 

dimensões permaneceu ainda velado123. Apesar disso, é possível que se estabeleça uma 

compreensão do espaço geometricamente, como por exemplo na construção de uma casa, 

mas tal compreensão se mostra com derivada de uma condição espacial primordial tanto 

do Dasein quanto dos entes intramundanos. Por conseguinte, uma tal análise não figura 

entre as preocupações de Heidegger, uma vez que seu objetivo é mostrar o que torna 

possível essa compreensão derivada: “Com respeito a essa problemática, pretende-se 

apenas fixar ontologicamente a base fenomenal em que se apoiam a descoberta e 

elaboração temática do espaço puro” (HEIDEGGER, 2013, p. 167). 

Assim, uma das primeiras indicações consistiu na distinção entre o modo de estar 

inserido no espaço, determinando que o Dasein habita e mora no mundo, enquanto os 

demais entes estão no mundo. Assim, conforme nos lembra Casanova: “Não dá, portanto, 

para pensar o mundo como na famosa cena de Trumann Show, quando o personagem bate 

com o barco no fim da cidade cenográfica” (CASANOVA, 2017, p. 155). Ou seja, o 

fenômeno do mundo não pode ser compreendido como um “espaço” determinado. Assim, 

reiterando as nossas considerações, o fenômeno do mundo não está no espaço e nem o 

espaço é o mundo. Ao contrário, o fenômeno do mundo se mostra como uma via para a 

tematização do espaço: “o mundo não é simplesmente dado no espaço; o espaço, no 

entanto, só pode ser descoberto no seio de um mundo” (HEIDEGGER, 2013, p. 459). 

Disso se segue que o espaço emergiu da dinâmica que o Dasein estabelece com o mundo. 

Neste sentido, o espaço se revela como um instrumento de habitação (Whonzeug). Sendo 

assim, o Dasein não é criador de espaço, mas é a partir do seu habitar e morar no mundo 

                                                 
122A sentença original é um verso presente no poema tardio “No azul sereno..., lê-se: “Existe sobre a terra 

uma medida? Não há nenhuma”. Esse poema é interpretado por Heidegger em “...poeticamente o homem 

habita...”. (CF. HEIDEGGER, 2012a, p. 165-181). 
123 Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 165. 
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que possibilita dar-espaço (Raum-geben). Dito de outro modo, dar-espaço diz-se: 

arrumar, espaciar que não se confunde com um simples organizar a partir de uma 

vontade individual, mas refere-se ao contexto das ocupações, que consiste no modo mais 

imediato ser no mundo. O problema que se coloca adiante é esclarecer como o fenômeno 

do mundo se revela como uma “totalidade significativa” (Bedeutungsganze), isto é, o que 

sustenta essa rede referencial na qual o mundo se mostrou. 

  

2.3 O mundo como totalidade significativa: análise da linguagem em Ser e Tempo  

 

O tema da linguagem perpassa todo o programa filosófico heideggeriano desde os 

primeiros trabalhos, em que a ênfase recai sobre a lógica, até os escritos tardios, nos quais 

a temática passa a ocupar uma centralidade. Assim, nesse período conhecido pela famosa 

“viragem” (die Kehre)124, o autor busca compreender aquilo que ele chama de “essência 

da linguagem”, ou, nas suas próprias palavras: “trazer a linguagem como linguagem para 

a linguagem” (HEIDEGGER, 2015b, p. 192)125. É no interior desse caminho que tem seu 

ponto alto nos escritos de 1930, em que a linguagem está relacionada com a dimensão 

poética126, que o tema da linguagem presente em Ser e Tempo se insere como uma etapa 

importante. Ora, conforme nos lembra Saramago127, é importante não perder de vista que 

o “fracasso” do programa da ontologia fundamental previsto no tratado de 1927 está 

relacionado com o problema da linguagem conforme o próprio autor admitiu. Isto é, uma 

linguagem nos moldes da metafísica. Para além disso, a tarefa que Heidegger se impõe no 

contexto da analítica existencial é a de mostrar o “lugar” desde o qual a linguagem se 

                                                 
124A viragem é um movimento no qual a questão sobre o sentido do ser (Seinsfrage), que podemos 

compreender como bússola de todo o caminho realizado por Heidegger, é reconduzida da Analítica 

existencial do Dasein para a História do Ser. Apesar da “virada” da descentralização do Dasein no 

programa filosófico heideggeriano ser a mais famosa e, por conseguinte, ser a mais comentada e discutida 

na literatura secundária, é possível localizar ao longo do pensamento heideggeriano outras “viragem” que 

também influenciaram no curso de seu programa. Assim, de acordo com Hoy, um exemplo deste 

movimento é a viragem operada por Heidegger em relação à tradição hermenêutica. Neste sentido, a 

hermenêutica no pensamento de Heidegger deixa de ser concebida como uma área da filosofia, mas “em 

vez disso, a própria filosofia torna-se hermenêutica. Outro exemplo, segundo Sheehan, é a “viragem” em 

relação a sua formação católica para o protestantismo. (Cf. HOY, David Couzens. “Heidegger e a viragem 

hermenêutica”.  p. 187 – 211; SHEEHAN, Thomas. “A interpretação de uma vida: Heidegger e os tempos 

difíceis”. p. 87 – 113; CAPUTO, “Heidegger e a Teologia”. p. 289 – 306. In: In: GUIGNON, Charles (org). 

Poliedro de Heidegger. Lisboa: Instituto Piaget, 1998). 
125Consiste fórmula elaborada por Heidegger como fio condutor da análise no ensaio O caminho para a 

linguagem (1959).  
126A dimensão poética da linguagem não se confunde com gênero literário, mas está diretamente 

relacionada com a sua gênese grega, isto é, no sentido de produção. 
127 Cf. SARAMAGO, 2008, p. 54. 
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faz128. Tal tarefa, por sua vez, não se confunde em procurar pelas origens e local de 

nascimento da linguagem. Antes, pensar o “lugar” da linguagem, a partir da estrutura do 

Dasein, é já se inserir em um caminho para pensar a própria “experiência da linguagem”, 

ou, conforme dirá Heidegger, é pensar o âmbito no qual “a linguagem fala!”129. Em 

outras palavras, é se colocar a pensar a linguagem na sua condição mais originária, isto é, 

antecedente à estrutura proposicional, predicativa. Daí a importância do tema da 

linguagem para a economia da analítica e, de modo especial, para o nosso interesse que é a 

compreensão fenômeno do mundo desenvolvida pelo filósofo. Nesse sentido diz Heidegger:  

 
Um λόγος existe, pois, quando o falar é falar com o mundo existente. 

(...)Falar é um ser com o mundo; é algo originário e se dá antes dos 

juízos. A partir daqui se torna compreensível o juízo. (...) De modo 

algum, o λόγος implica uma pluralidade de palavras. A palavra 

originária é um nomear; mas não é um nomear de um mero nome, mas 

bem, o dirigir-se com a fala a algo que se encontra no mundo, tal como 

se encontra"(HEIDEGGER, 2008, p.39). 
 

Neste sentido, faz-se necessário, primeiramente, compreender como o referido tema 

está inserido na analítica e como ele foi investigado. O tema pode ser compreendido tanto a 

partir da análise e diálogo que Heidegger estabelece com Aristóteles, quanto a partir do 

fenômeno da abertura (Erschlossenheit). Essas duas possibilidades não se excluem, ao 

contrário, preservam uma íntima ligação. Neste caso, nós centraremos a nossa análise a 

partir do fenômeno da abertura.  

Assim, conforme dissemos anteriormente, na palavra Dasein, sobretudo na 

partícula “Da”, já está contida uma ideia de espacialidade, visto que a condição do 

Dasein é de “de ser para fora”, “de não fechamento”, ou seja, uma condição de 

abertura130. Desse modo, o referido fenômeno exerce uma função capital na estratégia 

heideggeriana, pois é a partir dele que se torna possível determinar o Dasein em seu ser: 

                                                 
128Assim diz Heidegger: “A presente investigação da linguagem tinha por tarefa apenas mostrar o ‘lugar’ 

ontológico desse fenômeno dentro da constituição de ser do Dasein e, sobretudo, preparar a análise que se 

segue e que tenta visualizar a cotidianidade da presença de uma maneira ontologicamente mais originária, 

seguindo o modo de ser fundamental da fala em conexão com outros fenômenos” (HEIDEGGER, 2013, p. 

230). 
129A sentença se lê em “A linguagem”, um ensaio do período tardio, é fruto de uma palestra realizada por 

Heidegger me 7 de Outubro de 1950 em Bühlerhöhe, em memória de Max Kommerell e repetida em 14 de 

fevereiro de 1951 na Sociedade dos amigos da biblioteca de Württemberg, em Stuttgart. Para uma análise 

mais detida sobre essa sentença, indicamos o texto “A linguagem fala” – !? de Gilvan Fogel. (Cf. FOGEL, 

2017, p. 29 – 46; HEIDGGER, 2015, p. 7-26). 
130Sobre a noção de abertura diz Nunes: “Do latim apertura (relacionado com aperire, descobrir, 

manifestar), o substantivo abertura, que conjuga a ação incoativa do verbo abrir e o seu resultado – o que 

se abre, o aberto –, liga duas ordens de conotação inseparáveis, que o vocabulário alemão correspondente, 

Erschlossenjeit, reúne: a de abrimento (fresta, passagem) e de luminosidade (iluminação, espaço iluminado, 

clareira). Heidegger resume neste termo, que na segunda fase de seu pensamento substitui por Offenheit 

(abrimento, abertura), e finalmente por Lichtung (clareira), tudo o que investe o Dasein como ser-no-

mundo ou que está por ele investido (NUNES, 2012, p. 98-9).   
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“Em seu ser mais próprio, este ente traz o caráter de não fechamento. A expressão ‘da’ 

refere-se a essa abertura essencial” (HEIDEGGER, 2013, p. 191). A abertura expressa o 

sentido existencial de ser-em. Por conseguinte, essa condição de abertura, de acordo com 

Heidegger, equivale a ideia de uma lumen naturale: 

 
Numa imagem ôntica, falar de lumen naturale no homem não indica 

mais do que a estrutura ontológico-existencial deste ente, ou seja, de ser 

no modo do da do Dasein. Ser “esclarecido” significa: estar em si 

mesmo iluminado como ser-no-mundo, não através de um outro ente, 

mas de tal maneira que ele mesmo seja a clareira. É para um ente 

existencialmente iluminado desse modo que um ser simplesmente dado 

faz-se acessível na luz e inacessível no escuro (HEIDEGGER, 2013, p. 

191-2).        

 

Desse modo, o fenômeno da abertura compreende três constituintes: Disposição 

ou Encontrar-se (Befindlichkeit), Compreensão (Verstehen) e Discurso ou Fala (Rede). 

Entre eles, não há nenhuma justaposição ou hierarquia, mas preservam uma relação 

interdependentes uma vez que são igualmente originários (Gleichursprünglichkeit). 

Contudo, de acordo com Aguilar-Álvarez Bay131, é possível atribuir uma primazia da 

Fala em relação aos outros dois constituintes. Essa primazia não é de ordem estrutural, 

uma vez que os constituintes são co-originários, mas podemos caracterizá-la como de 

ordem formal. A condição de uma primazia de ordem formal se justifica quando 

consideramos a afirmação de caráter metodológico132 presente na abertura do parágrafo 

34: “Embora tenhamos excluído esse fenômeno [a fala] de uma análise temática, dele nos 

servimos constantemente nas interpretações feitas até aqui (...)” (HEIDEGGER, 2013, p. 

223). Por conseguinte, essa primazia possui uma dupla implicação: por um lado, é preciso 

estabelecer a relação com os outros dois constituintes; por outro, cabe determinar a sua 

função específica. 

A interdependência entre os constituintes conduz para algum modo de ver o 

mundo. No entanto, esse “ver” não é meramente perceptível, uma simples observação, 

isto é, não é um ver “pelos olhos do corpo”133, mas implica, antes, em um relacionar-se e 

articular-se com o mundo. Assim, a Disposição, conforme o próprio nome sugere, 

consiste no modo de abrir-se para o mundo, estar-lançado para as possibilidades a serem 

realizadas no mundo, o mundo se mostra com articulado a partir dos diversos estados de 

humores, tonalidade afetiva (Stimmung), que não deve ser confundido com algo psíquico, 

                                                 
131Cf. AGUILAR-ÁLVAREZ BAY, 1998, p. 198. 
132De acordo com Casanova, os parágrafos que constituem o tradado Ser e Tempo preservam uma 

característica estrutural, todos eles apresentam em seu início uma recapitulação do que já foi discutido e 

também possuem um estrutura de síntese do que está sendo discutido naquele parágrafo. (Cf. 

CASANOVA, 2017).  
133Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 433. 
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em que a disposição está afinada. Ou seja, as tonalidades afetivas consistem no modo 

como relaciono com o mundo. Assim diz Heidegger: “Ele não vem de “fora” nem de 

“dentro”. Cresce a partir de si mesmo como modo de ser-no-mundo. (...) O humor já 

abriu o ser-no-mundo em sua totalidade e só assim torna possível um direcionar-se 

para...”(HEIDEGGER, 2013, p. 196).  

O Compreender, não deve ser associado a nenhuma faculdade e sim um 

existencial, um compreender primordial. Por conseguinte, a articulação do mundo se 

mostra a partir da elaboração do sentidos oriundo desse compreender. Disso se segue que 

na disposição que o Dasein se vê lançado-para e é na compreensão que o Dasein se vê na 

possibilidade para realizar aquilo que lhe constitui, a saber, a sua própria existência.  

Nesse sentido, diz Heidegger em relação a correlação entre os constituintes: 

 

Do ponto de vista existencial, a fala é igualmente originária à 

disposição e ao compreender. A compreensibilidade já está sempre 

articulada, antes mesmo de qualquer interpretação apropriadora. A fala 

é a articulação da compreensibilidade. (...) Chamamos de sentido o que 

pode ser articulado na interpretação e, por conseguinte, mais 

originariamente ainda já na fala. (...) A compreensibilidade do ser-no-

mundo, trabalhada por uma disposição, pronuncia-se como fala 

(HEIDEGGER, 2013, p. 223-4). 

 

Ora, a linguagem em sua determinação ontológica é compreendida como fala: “o 

fundamento ontológico-existencial da linguagem é a fala” (HEIDEGGER, 2013, p. 223). 

Em seguida, afirma Heidegger: “A linguagem é o pronunciamento da fala” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 224). Por conseguinte, apesar de pertencerem a períodos 

distintos, é possível estabelecer uma semelhança entre afirmação supracitada e a sentença 

de Heidegger: “A linguagem fala!” (HEIDEGGER, 2015c, p. 9). “‘A linguagem fala’. 

Surpreendemos-nos e exclamamos-perguntando: a linguagem!? Não o homem?! Não” 

(FOGEL, 2017, p. 31)134. À primeira vista, isso soa estranho e o é justamente porque nos 

foi legada uma tradição segundo a qual a linguagem pertence ao homem e, no contexto da 

analítica, ao Dasein. O homem é detentor da linguagem. No entanto, ambas as sentenças 

expressam o oposto. Logo, se pergunta: “Por que e como a linguagem, e não nós, e não o 

homem, fala?” (FOGEL, 2017, p. 31).  

Ora, para compreender o que está em questão nas sentenças heideggerianas, faz-se 

necessário, primeiramente, esclarecer os sentidos que as noções de linguagem e fala 

denotam. De modo geral, a linguagem é compreendida com um sistema formado por 

signos e códigos utilizados para comunicar, expressar. E a fala, por sua vez, é sua 

                                                 
134A sentença na qual o intérprete se refere, conforme anteriormente indicamos se lê em A linguagem, um 

ensaio do período tardio. 
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expressão. Dito isto, não avançamos em nada nas sentenças heideggerianas, de modo que 

podemos dizer que elas se apresentam como tautológicas135. Contudo, se observarmos o 

modo como tentou-se compreender, verifica-se que tal processo apenas se deixou guiar 

por uma tendência habitual. Apesar disso, se atentarmos para as orientações 

metodológicas seguidas até aqui, tal tendência se revela como uma via a ser seguida. 

Digamos, então, mais uma vez: A linguagem fala! A linguagem é o pronunciamento da 

fala! O que se extrai é que em ambas há uma fala:  

 
Falamos quando acordados e em sonho. Falamos continuamente. 

Falamos mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra. Falamos 

quando ouvimos e lemos. Falamos igualmente quando não ouvimos e 

não lemos e, ao invés, realizamos um trabalho ou ficamos à toa. 

Falamos sempre de um jeito ou de outro. Falamos porque falar nos é 

natural. Falar não provém de uma vontade especial (HEIDEGGER, 

2015c, p. 7). 

 

A fala foi determinada como um modo de abertura, isto é, como um existencial. 

A fala está relacionada com o modo de ser no mundo: “como ser-no-mundo, o Dasein se 

pronunciou como ser-em uma fala” (HEIDEGGER, 2013, p. 228). No falar da linguagem, 

estão embutidos dois fenômenos que, conforme Heidegger, tornam inteiramente nítida a 

função constitutiva da fala, que são: a escuta e o silêncio: “A escuta e o silêncio 

pertencem à linguagem falada como possibilidades intrínsecas” (HEIDEGGER, 2013, p. 

224). 

O silêncio, em geral, é caracterizado como ausência, falta, deficiência de 

sonorização. No entanto, o silêncio é um vazio, não é um ficar mudo. Ao contrário, de 

acordo com Heidegger, o silêncio resguarda uma fala. Neste sentido, podemos nos 

aproximar do “silêncio” presente na obra 4’33” (Quatro minutos e trinta e três segundos) 

do compositor norte-americano John Cage (1912-1992), apresentada pela primeira vez 

em 1952. Nessa peça, o artista fica sentado frente ao piano durante os minutos e não 

executa nenhuma nota. Assim, não é o silêncio enquanto ausência ou falta que se 

instaura, como também não é expectativa ou tensão. Aliás, se assim fosse, tanto a 

ausência de som quanto a concretização da expectativa se romperia por meio de qualquer 

som que viesse ecoar no local. Por conseguinte, no silêncio do artista, há uma fala, 

porque o silêncio está diretamente relacionado com uma estrutura musical em questão. 

Também há uma fala, porque ali se estabelece uma articulação, uma significância entre o 

artista e aqueles que o assistem. Disso se segue que a referência ao silêncio, conforme diz 

Aguilar-Álvarez Bay, “não é metáfora. O silêncio fala porque, de modo igual a 

                                                 
135Cf. FOGEL, 2017. 
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linguagem, faz explícita a trama significativa relativa a fala” (AGUILAR-ÁLVAREZ 

BAY, 1998, p. 201). O silêncio enquanto um modo de fala permite a Heidegger 

estabelecer uma contraposição em relação à concepção tradicional de linguagem. Desse 

modo, portanto, falar não se resume em somente emitir sons, do mesmo modo que 

silêncio não é emudecer.  

Disso se segue, se por um lado, o silêncio não é ausência; por outro lado, o escutar 

também não é simplesmente uma mera percepção de sons. Aliás, nesse perceber e captar 

sons já está contido um escutar primordial: “trata-se de um fenômeno ainda mais 

originário” (HEIDEGGER, 2013, p. 226), conforme compreende Heidegger. No escutar 

há um falar. Assim, semelhante à argumentação anterior, a referência ao escutar aqui 

também exerce a função de contraposição. A partir do escutar, Heidegger sublinha a 

condição de ser no mundo: 

 

Que escutamos primeiramente motocicletas e carros, isso constitui, 

porém, um testemunho fenomenal de que o Dasein, enquanto ser-no-

mundo, já sempre se detém junto ao que está à mão dentro do mundo e 

não junto a “sensações”, cujo turbilhão tivesse de ser primeiro formado 

para propiciar o trampolim de onde o sujeito pudesse saltar para 

finalmente alcançar o “mundo” (HEIDEGGER, 2013, p. 227).    

 

Dito isso, temos condições de retornar as sentenças apresentadas no início, a 

saber, a linguagem fala e A linguagem é o pronunciamento da fala, e compreender o que 

está em questão nelas. Ora, em que consiste essa fala que se mostrou a partir do silêncio e 

da escuta, já que ela não é simplesmente o emitir sonoro? Para responder a essa questão, 

faz-se necessário retomarmos a noção de logos, desenvolvida por Heidegger no §7 de Ser 

e Tempo: “quando dizemos que o significado básico de logos é fala, essa tradução literal 

só terá valor completo quando se determinar o que é uma fala”. Temos, portanto, que fala 

coincide com logos. Na definição de Logos apresentada no referido parágrafo, diz 

Heidegger: “O logos faz e deixa ver (phainesthai) aquilo sobre o que se discorre (...). A 

fala ‘deixa e faz ver’” (HEIDEGGER, 2013, p. 72).  

Disso se segue que, conforme dissemos, a fala da linguagem não se confunde com 

a “fala” do homem, isto é, com proferições verbais e nominais a partir das quais o homem 

se expressa: “Falar não é juntar elementos fonéticos em um todo dotado de significados, 

mas já sempre se movimentar em um campo articulado por sentido” (CASANOVA, 

2017, p. 211).  Aliás, essa linguagem do homem só se torna possível porque antes a 

“linguagem fala”, a “linguagem é pronunciamento da fala”: “a fala se acha à base de toda 

interpretação e enunciado” (HEIDEGGER, 2013, p. 223). A partir disso, torna-se 
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possível compreender como a tema da linguagem, apresentado por Heidegger em Ser e 

Tempo, auxilia no entendimento do fenômeno do mundo desenvolvido pelo autor. 

Assim, entre os §§ 15 e 17 de Ser e Tempo, Heidegger desenvolve a análise de 

como o utensílio se insere na ocupação enquanto dinâmica do mundo a partir da sua 

referencialidade, isto é, do seu caráter de manualidade. Como resultado dessa análise, o 

fenômeno do mundo se mostrou, em um primeiro momento, como uma rede referencial: 

“A análise feita até o momento mostrou que o ente intramundano que vem ao encontro do 

mundo é liberado em seu ser para a circunvisão própria da ocupação, é levado em conta” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 133). Disso se segue o seguinte questionamento posto pelo 

próprio Heidegger: “o que diria, pois, nesse caso, referência?” (HEIDEGGER, 2013, p. 

134). Ora, conforme dissemos anteriormente, um utensílio nunca se mostra de modo 

isolado e sim em relação a um todo, em um conjunto. Desse modo, portanto, por 

referência Heidegger compreende e denomina de conformidade (Bewandtnis)136, que 

significa dizer algo está em conformidade a algo. Isto é, os utensílios, em sua 

manualidade, se encontram imersos em meio a uma rede de relações, e a partir daí é que 

seu ser-para se revela enquanto um para-que (Wozu) da serventia em dinâmica com um 

em-que (Wofür) da possibilidade de uso, de emprego. Por conseguinte, essa conformidade 

só se estabelece na medida em que um ente que não é dotado do caráter de utensílio, isto 

é, que possui o modo de ser-no-mundo, o Dasein, se insere nessa rede. Ao Dasein 

pertence um para-que primordial, no qual Heidegger denomina de em-virtude-de 

(Worumwillen), que não se confunde com uma estar junto a essa conformidade. O para-

que primordial refere-se à própria condição do Dasein no qual está em jogo o seu próprio 

ser, isto é, enquanto um ser lançado no mundo procura compreender a si mesmo. 

Disso se segue que quando compreendemos essa rede referencial como uma rede 

conformativa, estamos no âmbito daquilo que chamamos de ontológico. Ou seja, estamos 

no âmbito das condições de possibilidade do ser. A condição ontológica da rede 

conformativa implica em um deixar e fazer ser que consiste neste liberar da própria 

manualidade inerente ao utensílio, de tal modo que ele se apresente no mundo enquanto 

em modo de ser: “Deixar e fazer ‘ser’ previamente não diz levar pela primeira vez algo a 

seu ser produzido, mas descobrir, em sua manualidade, o que já ‘é’ e, assim, deixar e 

fazer vir ao encontro o ente desse modo de ser” (HEIDEGGER, 2013, p. 135). Por outro 

lado, o deixar e fazer ser na sua condição ôntica possibilita que o Dasein se sirva dos 

                                                 
136Para Casanova o termo Bewandtnis é de difícil tradução. Disso se segue que ele opta por traduzir o termo 

por conformidade. Nas traduções brasileiras de Ser e Tempo, o termo é traduzido por conjuntura e 

conjuntação. (CF. CASANOVA, 2017, p. 84). 
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utensílios em conformidade com outros utensílios nos diversos contextos das ocupações 

cotidianas, de modo que estes utensílios não são, simplesmente, objetos dentro do mundo 

e, consequentemente, quando considerados em conjunto, formam uma totalidade no 

sentido de soma. Nesse sentido, diz Heidegger: 

 

Deixar e fazer em conjunto consiste numa liberação prévia dos entes em 

sua manualidade intramundada. É a partir do estar junto que se libera o 

estar com da conformidade. É na ocupação que o estar com se encontra 

com esse manual. Mostrando-se como um ente, ou seja, descobrindo-se 

em seu ser, ele já se acha à mão [Zuhandenheit] no mundo circundante e 

não “pela primeira vez” apenas como “matéria do mundo” 

simplesmente dada (HEIDEGGER, 2013, p. 135). 

 

Disso se segue que a aplicabilidade dos utensílios é resultado de uma escolha 

aleatória. Ao contrário, a sua aplicabilidade já contém uma compreensão de mundo 

enquanto aquele contexto no qual ela está inserida junto aos utensílios circunscritos 

naquele contexto e com os demais Dasein. Nesse sentido é que torna possível 

compreender que o que constitui a mundanidade do mundo é a própria compreensão 

referencial inerente à dinâmica do deixar e fazer ser. Por conseguinte, essa rede de 

remissões funda-se em um contexto de familiaridade, que prescinde da constante 

evidência das redes de referências. Esse referências, em última instância, preservam uma 

condição de significância.  

 
Essas remissões estão acopladas entre si como totalidade originária. 

Elas são o que são enquanto ação de signi-ficar (Be-deuten), onde o 

próprio Dasein se dá a compreender previamente a si mesmo no seu ser-

no-mundo. Chamamos de significância o todo das remissões dessa ação 

de significar (Bedeuten). A significância é o que constitui a estrutura de 

mundo em que o Dasein já é sempre como é (HEIDEGGER, 2013, p. 

138).     

 

A isto podemos acrescentar a indagação de Heidegger: “será a linguagem um 

instrumento à mão dentro do mundo?” (HEIDEGGER, 2013, p. 229). E ele mesmo 

afirma ainda: 

 

A própria significância, com que o Dasein sempre está familiarizado, 

abriga em si a condição ontológica da possibilidade de o Dasein, em 

seus movimentos de compreender e interpretar, poder abrir significados, 

que, por sua vez, fundam a possibilidade da palavra e da linguagem 

(HEIDEGGER, 2013, p. 138) 

 

No entanto, na sétima edição de Ser e Tempo, publicada em 1953, Heidegger 

acrescenta uma nota a essa passagem. Nessa nota, o filósofo corrige a sua própria 

afirmação de que a linguagem é derivada. Diz a nota: “Não verdadeiro. A língua não é 
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um pavimento sobreposto a outro, senão que é o desdobramento originário da verdade 

como ‘aí’” (HEIDEGGER, 2012c, p.261, nota c). Nesse sentido, é possível compreender 

a seguinte afirmação de Heidegger: “O Dasein possui linguagem” (HEIDEGGER, 2013, 

p. 228). Dito de outro modo, o Dasein não é o sujeito que pratica a ação da fala, por ser o 

detentor da linguagem. A linguagem não é um instrumento, antes, ele está na linguagem. 

A linguagem fala, a linguagem é o pronunciamento da fala, dissemos repetidas 

vezes. Dissemos também que a fala da linguagem emerge a partir da escuta e do silêncio. 

A fala da linguagem se revelou como um “fazer ver” a partir da concepção grega. Nesse 

sentido, enquanto um “fazer ver”, toda fala incide sobre algo, e esse algo já é sempre 

compreendido: “a fala é a articulação da compreensibilidade” (HEIDEGGER, 2013, p. 

223). Enquanto articulação, a fala estabelece significações. Por sua vez, “a significância é 

o que constitui a estrutura de mundo em que o Dasein já sempre é como é.” 

(HEIDEGGER, 2013, p. 138). Desse modo, portanto, a fala da linguagem não traduz o 

mundo, antes, a fala da linguagem deixar e faz ver o mundo, o mundo como uma 

totalidade significativa (Bedeutungsganze). 

 Ao longo desse capítulo, apresentamos uma possível compreensão do fenômeno 

do mundo para Heidegger a partir da sua argumentação desenvolvida, sobretudo, em Ser 

e Tempo. O próximo passo consiste em cotejar a compreensão aqui estabelecida em 

relação a outras duas interpretações que incidem sobre a temática do fenômeno do mundo 

no pensamento de Heidegger. Para tanto, recorremos às interpretações oferecidas por 

Walter Biemel e Richard Rorty. A escolha por essas duas interpretações se justifica a 

partir das posições divergentes assumidas pelos respectivos intérpretes em relação ao 

pensamento de Heidegger. Neste sentido, podemos identificar na interpretação oferecida 

por Biemel, especificamente em sua obra Le concept de monde chez Heidegger, de 1950, 

uma perspectiva exegética. Já nos ensaios de Rorty sobre o pensamento de Heidegger, 

podemos identificar um posicionamento crítico por parte do intérprete. Por conseguinte, é 

possível estabelecer tanto pontos de convergência quanto de divergência entre a 

compreensão do fenômeno do mundo aqui estabelecida e essas duas interpretações. É com 

a apresentação desses pontos que nos ocuparemos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III 

ACERCA DE DUAS INTERPRETAÇÕES DO CONCEITO DE MUNDO 

NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER 

 

“Chamam-se caminhos de floresta [Holzwege]. 

 Cada um segue separado, mas na mesma floresta”137. 

 

Até o presente momento, percorremos etapas que consideramos fundamentais 

para a elaboração de uma possível compreensão do fenômeno do mundo no pensamento 

de Heidegger: primeiramente, vimos que é possível atribuir ao referido fenômeno um 

primado metodológico a partir da delimitação do horizonte da cotidianidade mediana 

como “ponto de partida” e fio condutor da investigação. Tal primado é decorrente das 

exigências metodológicas de uma elaboração adequada da analítica existencial do Dasein 

enquanto meta provisória do programa da ontologia fundamental.  

Na sequência, no segundo capítulo, nos dedicamos à análise da descrição 

fenomenológica do mundo, realizada por Heidegger no Terceiro Capítulo da Primeira 

Seção de Ser e Tempo, que compreende os parágrafos 14 a 24. Para tanto, concentramos 

nossa investigação na temática da espacialidade e da linguagem, pois consideramos como 

pontos importantes para a elaboração da compreensão do fenômeno do mundo. Assim, 

estabeleceu-se que o fenômeno do mundo compreende um horizonte de habitação e 

moradia, condição que não se resume em apenas um endereço ou como um “espaço 

determinado”. O fenômeno do mundo se revelou como horizonte que nos circunda e no 

qual estamos “todos os dias” (alle Tage) absorvidos. Dito de outro modo, o fenômeno do 

mundo é esse horizonte no qual a dinâmica da existência se realiza; dinâmica que emerge 

da rede de relações que se estabelece no mundo e com o mundo, a partir do uso dos 

utensílios e compartilhado com os outros. Por conseguinte, o fenômeno do mundo 

enquanto essa rede de remissões resguarda uma concepção de linguagem, uma linguagem 

originária. Em outras palavras, uma linguagem que não se limita a traduzir o mundo por 

meio de proposições, isto é, a linguagem como um instrumento do qual o Dasein 

detentor. Antes, a uma linguagem que “faz e deixar ver” o mundo, isto é, o mundo se 

revela como uma “totalidade significativa” (Bedeutungsganze). 

Isto posto, neste terceiro e último capítulo, o objetivo será de cotejar a 

compreensão do fenômeno do mundo aqui estabelecida em relação a outras duas 

interpretações que incidem sobre a mesma temática. Por conseguinte, não é nossa 

                                                 
137HEIDEGGER, 2014, p. 3. 
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pretensão, aqui, esgotá-las, mas será suficiente para o nosso propósito em expor alguns 

pontos que nelas se destacam e, consequentemente, a compreensão do fenômeno do 

mundo que delas se extraem; ao mesmo tempo, procura-se analisar como os pontos que 

consideramos importantes para a elaboração compreensão de fenômeno do mundo são 

abordados nestas duas outras interpretações. Para tanto, elegemos as interpretações 

oferecidas por Walter Biemel e Richard Rorty. A escolha dessas duas interpretações 

encontra a sua justificativa quando consideramos que Biemel apresenta uma interpretação 

específica acerca da temática do fenômeno do mundo no pensamento de Heidegger em 

sua obra Le concept de monde chez Heidegger (1950). Já Rorty adota uma perspectiva 

crítica em relação ao pensamento de Heidegger, embora não realize nenhuma análise 

pormenorizada do fenômeno do mundo; de maneira semelhante à que encontramos na 

interpretação exegética Biemel, ele identifica Ser e Tempo, de modo especial na primeira 

parte, com sendo um tratado pragmático. Assim, é a partir dessa identificação que a 

análise rortyana se revela importante para nossa investigação, pois, como veremos 

adiante, o ponto que possibilita Rorty estabelecer essa identificação está diretamente 

relacionado com a compreensão do fenômeno do mundo. Ademais, a escolha desses 

intérpretes se justifica a partir da nossa intenção de contrapor a compreensão de fenômeno 

do mundo que tentamos desenvolver aqui em relação a duas vertentes de interpretação do 

pensamento de Heidegger. Assim, recorremos essas vertentes, cuja tradição de 

pensamento possuem precedentes distintos, a saber: a fenomenológica, a partir da 

interpretação desenvolvida por Walter Biemel; e a pragmatista, na qual destacamos a 

interpretação desenvolvida por Richard Rorty.  Para exposição desse assunto, o presente 

capítulo está dividido em duas partes: i) análise fenomenológica do pensamento de 

Heidegger, interpretação de Walter Biemel; ii) Richard Rorty e a análise pragmatista do 

fenômeno do mundo no pensamento de Heidegger. 

 

3.1 A interpretação do fenômeno do mundo por Walter Biemel 

 

Walter Biemel (1918-2015), ao lado de outros pensadores, é de grande 

importância para a história da tradição fenomenológica, uma vez que contribuiu no 

processo de editoração das obras de Husserl138 e de Heidegger139. É também responsável 

                                                 
138As obras de Husserl em que Biemel contribuiu no processo de editoração são:  A ideia da 

fenomenologia: Cinco Palestras (Hua II); Idéias para uma Fenomenologia Pura e Filosofia 

Fenomenológica: Introdução Geral à Fenomenologia Pura (Hua III); A Crise das Ciências Europeias e da 
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pela produção de uma bibliografia secundária acerca desses dois grandes nomes da 

fenomenologia, sendo considerado, desse modo, referência indispensável para o 

desenvolvimento de alguns estudos. É nesse sentido que a análise de sua obra Le concept 

de monde chez Heidegger se insere em nosso propósito de apresentar uma compreensão 

do fenômeno do mundo no pensamento de Heidegger, por se tratar de uma obra específica 

sobre a temática do fenômeno do mundo no pensamento do filósofo. Ademais, a obra de 

Biemel é um dos primeiros trabalhos sobre o fenômeno do mundo no pensamento de 

Heidegger. Nesse sentido, podemos dizer que a referida obra apresenta um “plano geral” 

dos “estágios” que a argumentação heideggeriana perpassou para a elaboração da 

compreensão do fenômeno do mundo apresentada em Ser e Tempo. Por conseguinte, não 

é nossa intenção, aqui, apresentar uma análise exaustiva da obra supracitada de Biemel, 

de modo que, para o nosso propósito, será suficiente analisar alguns pontos que 

consideramos esclarecedores para o entendimento da temática do fenômeno do mundo 

apresentado pelo intérprete. Assim, na interpretação exegética oferecida por Biemel, é 

possível observar que o intérprete modula entre dois modos a análise da argumentação 

desenvolvida por Heidegger em Ser e Tempo: uma análise minuciosa e uma sintética.  

Em relação à análise sintética, o intérprete se limita em apresentar os elementos 

que compõem a argumentação desenvolvida por Heidegger. Assim, ele se restringe em 

apenas elencar o que considera como resultados conquistados nas argumentações. Tal 

procedimento pode ser observado no desenvolvimento de toda a sua obra, com exceção 

dos três primeiros capítulos contidos na primeira parte140 e do nono capítulo141, presente 

na segunda parte da obra. Isso porque, nesses primeiros capítulos da primeira parte, o 

intérprete se detém na elaboração da investigação e no modo como Heidegger a 

desenvolve. Assim, podemos dizer que esses capítulos concentram no núcleo da 

argumentação heideggeriana do fenômeno do mundo apresentada em Ser e Tempo, isto é, 

na análise do utensílio e a referência nele contido. Já no nono e último capítulo, o autor 

concentra a sua análise no tema da transcendência, de modo especial em Sobre a 

Essência do Fundamento, de 1929142. Nos demais capítulos, o intérprete apresenta os 

“estágios” que a argumentação heideggeriana teve de passar: a elaboração dos 

                                                                                                                                                  
Fenomenologia Transcendental: Uma Introdução à Filosofia Fenomenológica (Hua VI); Psicologia 

Fenomenológica: Palestras Semestre de Verão de 1925 (Hua IX). 
139As obras de Heidegger em que Biemel contribuiu no processo de editoração são:  Lógica. A Questão da 

Verdade (GA 21); Martin Heidegger / Karl Jaspers: correspondência 1920-1963 e Hino de Hölderlin: 

“Der Ister” (GA 53). 
140Cf. BIEMEL, 2015, p. 19- 59. 
141Cf. BIEMEL, 2015, p. 153-177. 
142O ensaio Sobre a essência do fundamento (Vom Wesen des Grundes), de 1929, foi uma contribuição para 

o volume comemorativo dos setenta anos de Edmund Husserl.  
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constituintes do Dasein enquanto exigência metodológica da reelaboração adequada da 

questão sobre o sentido do ser (Seinsfrage); a contraposição com a interpretação 

cartesiana de mundo seguida pela temática da espacialidade; a análise dos constituintes 

do fenômeno da abertura, a estrutura do cuidado (Sorge) (na segunda parte da obra); por 

fim, a imbricação com a temporalidade, enquanto horizonte para compreensão do ser143.  

Disso se segue que é possível estabelecer tanto convergência quanto divergência 

entre a interpretação oferecida por Biemel e a compreensão por nós elaborada. A 

convergência é decorrente do processo analítico e exegético que as interpretações 

assumem. Nesse sentido, os caminhos percorridos por ambas investigações confluem 

para o núcleo da argumentação heideggeriana do fenômeno do mundo enquanto uma 

totalidade de remissões. De modo que em ambas as investigações os “estágios” 

percorridos na analítica se revelam como elementos indispensáveis de análise, tendo em 

vista o conjunto da argumentação elaborada por Heidegger; alguns desses “estágios” 

contidos na analítica são, porém, compreendidos como exercendo funções diferentes. 

Assim, o modo do intérprete empreender a sua análise da argumentação 

heideggeriana pode ser justificada a partir do percurso por ele elaborado. A sua 

investigação sobre o conceito de mundo no pensamento Heidegger tem como ponto de 

partida a investigação realizada em Ser e Tempo, mas é encaminhada para a temática da 

transcendência, apresentada por Heidegger em Sobre a Essência do Fundamento. Já no 

que se refere à compreensão do fenômeno do mundo aqui elaborada, essa limitou-se em 

apenas a analisar como o referido fenômeno é compreendido por Heidegger no contexto 

da analítica empreendida em Ser e Tempo. Tal escopo decorre da complexidade embutida 

no termo mundo. Ele é um dos conceitos-chave no pensamento de Heidegger, por 

conseguinte, recebe diversas interpretações ao longo de seu programa filosófico.  

Embora com objetivo distinto, a análise oferecida por Biemel da argumentação 

apresentada em Ser e Tempo tem a sua importância, quando consideramos todo o 

contexto histórico que a publicação do tratado Ser e Tempo circunscreve. No entanto, não 

é nosso interesse, aqui, adentrar nesse contexto, mas ele se mostra como importante, 

sobretudo, quando consideramos os desdobramentos dessa publicação, de modo especial 

a influência que ela exercerá no desenvolvimento da tradição fenomenológica. Daí 

podemos extrair outra justificativa para a escolha que fizemos de recorrer, em nosso 

trabalho, à interpretação de Biemel, herdeiro e intérprete da tradição fenomenológica. Por 

conseguinte, a interpretação oferecida por Biemel se mostra como referência 

indispensável quando acompanhamos os períodos em que o intérprete desenvolve uma 

                                                 
143 Cf. BIEMEL, 2015, p. 7-18; 61-152. 
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análise pormenorizada da argumentação heideggeriana em Ser e Tempo. Nessas análises, 

o intérprete não só reconstrói a argumentação heideggeriana, mas também procura 

aprofundá-la. Nesse sentido, podemos dizer que há uma preocupação por parte do 

intérprete em esclarecer tanto premissas quanto estratégias e intenções subjacentes à 

argumentação elaborada por Heidegger. Assim sendo, uma das principais contribuições 

extraídas da interpretação oferecida por Biemel está na elucidação da estratégia 

argumentativa adotada por Heidegger para a elaboração e justificação de sua análise do 

fenômeno do mundo. De acordo com o intérprete, o modo como Heidegger introduz 

investigação consiste na retomada de algumas posições filosóficas que pretendem 

conduzir a uma descrição do fenômeno do mundo. Tal procedimento, no entanto, não 

ocorre de maneira arbitrária, mas cumpre o papel de justificar a sua própria via 

argumentativa. Assim, visando a elucidar o que está no bojo desse movimento, Biemel 

questiona144 acerca do critério eleito por Heidegger para julgar as vias precedentes como 

insuficientes. O critério, de acordo com Biemel, estaria na estrutura circular que 

caracteriza o pensamento de Heidegger. Assim, tal estrutura é constituída por um 

movimento progressivo e regressivo145; assim caracteriza Biemel: 

 
O curso do pensamento é em si circular, isto é, progressivo e regressivo; 

progressivo no sentido de que é necessária uma certa intuição 

antecipada do fim para colocar o pensamento em movimento, regressivo 

no sentido de que o pensamento deve retornar ao seu ponto de partida 

para garantir, expandir e aprofundar a própria essência de seu 

interrogatório (BIEMEL, 2015, p. 20). 

 

Desse modo, podemos compreender que a intenção de Heidegger em retomar as 

vias legadas pela tradição era de apresentar o estatuto da temática do mundo e, por 

conseguinte, justificar a sua demanda por uma elaboração mais adequada. Em outras 

palavras, a intenção de Heidegger era analisar os pressupostos subjacentes à compreensão 

de mundo legada pela tradição e seus respectivos limites e, ao mesmo tempo, apresentar 

uma via que possibilitasse compreendê-lo de modo mais originário. Disso se segue outra 

elucidação apresentada pelo intérprete que consideramos importante: vimos que 

Heidegger propõe que o fenômeno do mundo seja interpretado por uma via distinta da que 

foi legada pela tradição filosófica; ao elaborar essa via, Heidegger tinha como propósito 

evitar a “evidência” atribuída ao referido fenômeno. É nesse sentido, conforme dissemos 

                                                 
144Biemel elabora a questão nos seguintes termos: “Mais d'où tient-il le critère qui lui permet de juger de la 

valeur de son essai par rapport aux autres? (BIEMEL, 2015, p. 19). 
145Esse duplo movimento também pode ser observado em outras argumentações de Heidegger como, por 

exemplo, na elaboração da questão do ser, conforme apresentamos no início da terceira seção do primeiro 

capítulo. 



92 

 

na elaboração da questão do fenômeno do mundo, que se insere a retomada que 

Heidegger faz da palavra pragmata. Por conseguinte, de acordo com o Biemel, a 

retomada por Heidegger da palavra grega não decorre de uma predileção, mas sim está 

relacionada com o caráter de originalidade visado por ele: “O retorno à antiguidade é, 

portanto, um retorno às fontes” (BIEMEL, 2015, p. 30). Na sequência, adverte que essa 

estratégia adotada pelo filósofo não consiste em um “remédio universal”, conforme 

caracteriza Biemel146. Compreendemos, assim, que o retorno à palavra grega não exerce 

apenas a função de substituir a designação de “coisa”. No bojo da retomada da palavra 

grega pragmata, o que está em questão para Heidegger é justamente aquela condição 

mais originária, que, de acordo com o filósofo, não foi esclarecida, a saber, que o entes 

são compreendidos como utensílios e não como “meras coisas”147. 

  Por conseguinte, é justamente a partir do caráter pragmático assumido pela 

analítica que podemos estabelecer as distinções entre as funções exercidas pelos 

“estágios” contidos na analítica, analisados por ambas interpretações. Assim, a distinção 

está relacionada com os propósitos em que as análises acerca do fenômeno do mundo são 

realizadas. Desse modo, a investigação do conceito de mundo em Ser e Tempo 

apresentada na interpretação oferecida por Biemel exerce a função de preparar as “bases” 

necessárias para a elaboração da temática da transcendência. Sendo assim, não se faz 

necessário adentrar nas minúcias da argumentação heideggeriana contidas na analítica 

existencial, bastando apesar segui-las como “marca no caminho” (Wegmarken)148. No 

que tange à elaboração por nós realizada no decorrer deste trabalho, o interesse é 

justamente apresentar uma compreensão do fenômeno do mundo no contexto da analítica 

existencial empreendida por Heidegger em Ser e Tempo. Sendo assim, de acordo com a 

nossa compreensão, os caráter pragmático assumido pela analítica está diretamente 

relacionado a alguns “estágios” pelo qual a analítica perpassou. Nesses estágios, há 

elementos que consideramos como importantes, porém não foram analisados por Biemel.   

O primeiro desses elementos é a delimitação do horizonte da cotidianidade 

mediana enquanto “ponto de partida” da analítica. Ora, Biemel, na introdução149 de sua 

obra, faz uma explicitação das determinações constitutivas do Dasein. Tais 

determinações podem ser observada nos parágrafos 2, 4, 5 e 9 de Ser e Tempo. Por 

                                                 
146Cf. BIEMEL, 2015, p. 30-1. 
147Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 116. 
148Este é o título de uma obra de Heidegger que reúne uma série de textos do filósofo organizada em ordem 

cronológica. O motivo desta organização é de exemplificar que o programa filosófico de Heidegger, por um 

lado, não deve ser compreendido como um sistema, mas por outro lado ele preserva uma unidade em meio 

aos múltiplo caminhos possíveis em uma mesma floresta.  
149Cf. BIEMEL, 2015, p. 7- 12. 
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conseguinte, a clarificação dessas características é de fundamental importância para a 

compreensão do projeto heideggeriano. Sendo assim, tais determinações exercem a 

função de serem preparatórias, enquanto base formal, para o desenvolvimento da analítica 

a partir da unidade estrutural designada ser-no-mundo. É nesse sentido que no primeiro 

capítulo, na seção A Cotidianidade Mediana: o ponto de partida para uma compreensão 

do fenômeno do mundo em Ser e Tempo de Heidegger, apresentamos essas características 

que consistem, basicamente, no modo como a existência do Dasein deverá ser 

compreendida, ou seja, são de ordem conceitual, metodológica e terminológica. Até este 

ponto, nossa interpretação converge com a interpretação oferecida por Biemel. No 

entanto, diferente do intérprete, compreendemos que a delimitação do horizonte da 

cotidianidade mediana exerce uma função importante na argumentação heideggeriana, 

demandando uma análise pormenorizada, ausente na interpretação de Biemel. Em relação 

a isso, pode-se justificar que Biemel recorre a uma passagem da analítica em que consta 

uma apresentação, ainda que geral, acerca do horizonte da cotidianidade. A passagem que 

Biemel apresenta na introdução é:  

 
As modalidades de acesso e interpretação devem ser escolhidas de 

modo que esse ente possa mostrar-se em si mesmo e por si mesmo. Elas 

têm de mostrar o Dasein tal como ele é antes de tudo e na maioria das 

vezes, em sua cotidianidade mediana. Da cotidianidade não se devem 

extrair estruturas ocasionais e acidentais, mas estruturas essenciais. 

Essenciais são as estruturas que se mantêm ontologicamente 

determinantes em todo modo de ser do Dasein fático. Do ponto de vista 

da constituição fundamental da cotidianidade do Dasein poder-se-á, 

então, colocar em relevo o ser desse ente” (HEIDEGGER, 2013, p. 54).  
 

Ao retomarmos o contexto da argumentação em que a passagem acima está 

inserida, observaremos que a delimitação desse horizonte é mais uma indicação 

metodológica apresentada por Heidegger. Essa indicação traz em seu bojo tanto uma 

discussão com a tradição quanto uma relação com noção de existência (Existenz) que está 

em jogo para Heidegger. Assim, em relação a esses dois pontos, procuramos, no primeiro 

capítulo de nossa interpretação, apresentar algumas considerações, primeiramente 

circunscrevendo a investigação heideggeriana na tradição fenomenológica, daí o motivo 

de retomarmos, de modo geral, a influência kantiana no pensamento husserliano e, em 

seguida, apresentarmos alguns modos como Husserl investiga a noção de mundo. Por 

conseguinte, a delimitação desse horizonte não é arbitrária, pois consiste em estabelecer 

um horizonte em que não se assume nenhuma concepção de existência por mais 

“evidente” que ela se revele, conforme reiteradas vezes afirma Heidegger: “o que está 
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onticamente mais próximo, está mais distante ontologicamente”150. Isso significa dizer 

que consiste em estabelecer um horizonte que não privilegie determinado modo de ser, 

mas sim uma total indiferença, uma neutralidade e se revele com mais primordial, tal 

como indicado na expressão que Heidegger faz uso recorrente: “antes de tudo e na 

maioria das vezes”. Essas são, portanto, as relações que Biemel suprime em sua análise. 

Ademais, conforme indicamos, a delimitação do horizonte da cotidianidade mediana 

como “ponto de partida” exerce uma função estratégica na argumentação heideggeriana, 

pois possibilita a Heidegger uma contraposição ao modelo legado pela tradição filosófica 

que prescinde da investigação do fenômeno do mundo e, ao mesmo tempo, estabelecer 

nesse horizonte uma via alternativa que possibilite a compreensão do referido fenômeno. 

Sendo assim, podemos dizer que a delimitação do horizonte da cotidianidade mediana 

como “ponto de partida” consiste em uma parte fundamental na estrutura da 

argumentação heideggeriana que Biemel caracterizou como circular, enquanto constituída 

por movimento regressivo e progressivo. 

Outro ponto que nossa análise diverge da interpretação oferecida por Biemel é em 

relação ao tema da linguagem. Para o nosso propósito, o tema da linguagem se mostrou 

como um elemento importante a ser considerado na elaboração da compreensão de 

fenômeno do mundo, embora Heidegger não explicite em sua argumentação essa relação 

entre o fenômeno do mundo e linguagem. No entanto, essa relação emerge a partir da rede 

referencial em que o mundo se revelou; nela está contida uma significância - o que 

possibilita a palavra e, consequentemente, a linguagem.  

Por conseguinte, é justamente essa condição que a interpretação de Biemel 

apresenta concernente à linguagem, quando esta é mencionada por Heidegger no 

parágrafo 18 de Ser e Tempo. Ou seja, a linguagem possui um caráter derivado. Sendo 

assim, poderíamos justificar a ausência dessa relação na interpretação de Biemel a partir 

da própria condição que a temática é apresentada. Como vimos, é apenas em 1953, na 

sétima edição de Ser e Tempo, que o próprio Heidegger faz uma retratação em relação a 

sua afirmação. Por conseguinte, é partir dessa correção que emerge a possibilidade de 

estabelecer uma relação entre fenômeno do mundo e linguagem. A linguagem, de acordo 

com Heidegger, não é mais um sobreposto, mas um desdobramento da própria dimensão 

de abertura do Dasein. Dito de outro modo, o Dasein não é um detentor da linguagem, ao 

contrário, ele está na linguagem. Disso se segue outro motivo para a importância da 

análise do tema da linguagem. Assim, podemos compreender que a análise apresentada 

por Heidegger em Ser e Tempo sobre a linguagem se mostra como parte importante de 

                                                 
150Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 52, 87, 461. 
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um caminho que tem seu início nos primeiros trabalhos e tem o seu ponto alto nos 

escritos de 1930. Ou seja, um caminho em que o autor se propõe a pensar a própria 

“experiência da linguagem”. Isso porque, no bojo da argumentação heideggeriana, está 

em questão uma distinção entre uma linguagem de caráter proposicional em relação a 

uma dimensão mais originária de logos como fala.  

Por conseguinte, é nesse sentido que podemos dizer que a interpretação de Biemel 

apresenta um “limite”. Se, por um lado, a ausência da relação entre linguagem e 

fenômeno do mundo pode ser justificada quando observamos que a retratação de 

Heidegger é realizada três anos após a publicação da obra de Biemel, por outro, tal 

“limite” consiste na ausência da linguagem enquanto um dos constituintes do fenômeno 

da abertura (Erschlossenheit). Ora, o intérprete empreende uma análise dos outros dois 

constituintes que compõem referido fenômeno (a disposição e o compreender) e 

encaminha para a análise, de modo geral, da Decadência, o modo de ser cotidiano do 

Dasein151. No entanto, o fenômeno da abertura é composto pelos três constituintes: 

Disposição, Compreensão e Fala; entre eles não há uma hierarquia e sim uma relação 

igualmente originária. Ademais, podemos considerar essa ausência como um “limite” 

quando recorremos à argumentação de Heidegger, na qual o filósofo afirma que se serviu 

do fenômeno da linguagem nas interpretações precedentes, isto é, na interpretação dos 

fenômenos da disposição e do compreender152.     

Ao final, é possível estabelecer que a interpretação oferecida por Biemel, 

reiterando a nossa justificativa por sua escolha, é de grande importância para o 

desenvolvimento de investigações acerca do pensamento de Heidegger, de modo especial 

na compreensão na noção de mundo, devido ao seu caráter exegético. Desse modo, a 

contribuição que essa interpretação tem a oferecer para a fortuna crítica é a apresentação 

da estrutura argumentativa elaborada por Heidegger, isto é, um acompanhamento tanto 

das premissas quanto das estratégias, propósitos e possíveis desdobramentos contidos na 

investigação empreendida por Heidegger. Por conseguinte, esses recursos que podemos 

extrair da análise exegética realizada por Biemel foram de fundamental importância para 

a elaboração da compreensão de fenômeno do mundo que tentamos desenvolver aqui. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a nossa compreensão está em consonância com a 

compreensão que Biemel expõe, isto é, o mundo como uma complexo referencial.  

Por outro lado, ao cotejarmos as interpretações, é possível estabelecer a ausência 

de dois elementos que consideramos importantes. Assim, primeiramente, identificamos 

                                                 
151Cf. BIEMEL, 2015, p. 100-14. 
152Cf. HEIDEGGER, 2013, p. 223.  



96 

 

que Biemel não esclarece o sentido subjacente à expressão cotidianidade mediana. Ora, 

compreendemos que esse elemento é de crucial importância tanto para a economia da 

analítica, quanto para a temática da noção de mundo na tradição fenomenológica. Assim, 

em relação à analítica, vimos que a delimitação do horizonte da cotidianidade mediana 

exerce funções estratégicas na argumentação heideggeriana. Já no que concerne à 

tradição fenomenológica, apesar de não termos explorado de modo suficiente, é possível 

atribuir uma importância a esse elemento quando consideramos a atenção, os 

desenvolvimentos e desdobramentos que a noção de mundo recebe. Assim, dentre esses 

desenvolvimento, podemos destacar o conhecido conceito de mundo da vida 

(Lebenswelt), cunhado e desenvolvido por Husserl e que exerceu forte influência tanto na 

filosofia quanto em outras áreas, conforme apresentamos na seção presente no primeiro 

capítulo em que dedicamos algumas considerações acerca da noção de mundo em 

Husserl. O segundo elemento que identificamos foi a ausência do tema da linguagem, de 

fundamental importância no programa heideggeriano. Por conseguinte, podemos 

considerar que esse tema não recebe uma atenção suficiente da parte de Heidegger na 

analítica quando comparada a outras análises que filósofo dedica ao tema da linguagem, 

de modo especial nos escritos a partir da década de 30. Contudo, vimos que o tema da 

linguagem, compreendida como fala (Rede), exerce uma função na argumentação 

heideggeriana para a elaboração do fenômeno da abertura. Para além disso, atribuímos ao 

tema da linguagem uma função importante para a compreensão do fenômeno do mundo, a 

partir da retratação feita pelo próprio Heidegger. Após essas considerações, o próximo 

passo consiste analisar a vertente pragmática de interpretação de Heidegger. 

 

3.2 Richard Rorty e a análise pragmatista do fenômeno do mundo no pensamento de 

Heidegger 

 

Richard Rorty é um dos representantes da corrente pragmatista e um dos 

responsáveis, ao lado de Hubert Dreyfus153, pela recepção americana do pensamento de 

Heidegger e por difundir uma interpretação pragmatista dessa filosofia. Ora, Rorty 

identifica aspectos no programa heideggeriano, especificamente na fase da década de 20 

e, de modo especial, na primeira parte de Ser e Tempo, elementos que se aproximam dos 

                                                 
153DREYFUS, Hubert. L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. 

Cambridge: MIT Press, 1991. 
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mesmos interesses da corrente pragmatista154. Nesse sentido, o nosso interesse nessa 

interpretação decorre, justamente, dessa aproximação. Por conseguinte, embora a análise 

rortyana não se detenha especificamente na temática do fenômeno do mundo, os 

elementos de que ele se serve para estabelecer a aproximação entre pensamento de 

Heidegger e a corrente pragmatista estão diretamente relacionados com a investigação do 

fenômeno do mundo, especificamente o caráter pragmático assumido pela analítica a 

partir da primazia dos utensílios. E esses elementos que Rorty se serve convergem com os 

pontos que assumimos em nossa interpretação como importantes para a elaboração da 

compreensão de fenômeno do mundo na analítica existencial empreendida por Heidegger 

em Ser e Tempo. 

Ademais, o nosso interesse na interpretação rortyana também está relacionado 

com o modo como ele desenvolve a sua análise. Assim, se anteriormente recorremos à 

interpretação exegética de Biemel, agora exploraremos uma interpretação que 

poderíamos caracterizar como crítica. Ou seja, ao optarmos pela interpretação oferecida 

por Rorty, levamos em consideração o grau de importância que o intérprete atribui ao 

pensamento de Heidegger e, ao mesmo tempo, a possibilidade de estabelecer uma 

confrontação com a compreensão do fenômeno do mundo aqui pretendida. Rorty possui 

uma admiração por Heidegger, qualificando-o como um dos grandes pensadores ao lado 

de Wittgenstein e Dewey155. Por conseguinte, conforme atesta Rorty, sua interpretação 

não é realizada de modo neutro e sim a partir de uma aproximação e confrontação que 

procura estabelecer entre o pensamento de Heidegger e o de Dewey156, conforme 

expressa: “(...) tenho vindo a interpretar Heidegger segundo as minhas próprias luzes 

deweynianas” (RORTY, 1999, p. 86). Ao adotar tal postura, justifica Rorty: “ler 

Heidegger desta maneira é apenas fazer-lhe o que ele faz a todos os restantes (...)” 

                                                 
154Para essa aproximação, Rorty se apoiou nas análises realizadas por Robert Brandom, conforme atesta: 

“Aprendi pela primeira vez a ver que grande parte de Ser e Tempo podia ser lido à luz do pragmatismo com 

o seminário de Robert Brandom ‘Heidegger’s Categories in Being and Times’ (1983)”. Em relação a 

Okrent, diz: “Na parte I do seu Heidegger’s Pragmatis, Mark Okrent demonstrou, cuidadosamente e 

lucidamente, como ler Ser e Tempo como um tratado pragmatista”. (Cf. RORTY, 1999, p. 61). Para 

maiores esclarecimentos sobre a interpretação pragmatista de Ser e Tempo, conferir: BRANDOM, Robert. 

Heidegger’s categories in Being and Time. In: DREYFUS, H. & HALL, H. Heidegger: a critical reader. 

Oxford: Blockwell, 1992; OKRENT, Mark. Heidegger’s pragmatism. Understanding, being and the 

critique of metaphysics. Cornel: Cornel University Press, 1988. 
155Cf. DRUCKER, 2001; RORTY, 1999. 
156A coletânea Ensaios sobre Heidegger e outros, consta de quatro ensaios sobre Heidegger, cuja intensão 

de Rorty consistia em escrever um livro sobre Heidegger: “A parte I é composta por quatro ensaios sobre 

Heidegger – o resultado de uma tentativa infrutífera e abandonada de escrever um livro sobre o mesmo” 

(RORTY, 1999, p. 15). Além desses ensaios, Penelas destaca outros dois ensaios de Rorty que apresentam 

a temática da apropriação do pensamento de Heidegger: Metaphilophical Difficulties of Linguistic 

Philosophy e Overcoming the Tradition: Heidegger and Dewey. Nesse sentido, para maiores detalhes sobre 

a apropriação de Rorty do pensamento de Heidegger indicamos o artigo Recepciones pragmatistas de 

Martin Heidegger de Federico Penelas. (Cf. PENELAS, 2011).  
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(RORTY, 1999, p. 86). Ou seja, para Rorty, o que Heidegger faz com seus interlocutores 

é uma reinterpretação, em alguns casos “violenta”, em conformidade com seus 

propósitos. De modo semelhante, podemos observar essa mesma atitude na interpretação 

rortyana do pensamento de Heidegger, isto é, ele se apropria de alguns aspectos da 

filosofia de Heidegger de acordo com os seus interesses, ou conforme o próprio Rorty 

diz: “até que ponto um pragmatista pode jogar o jogo de Heidegger, e (...) o ponto em que 

ele ou ela deve separar-se dele” (RORTY, 1999, p. 53). Desse modo, podemos dizer que 

a imagem de uma “caixa de ferramentas”157 resume o modo de interpretação 

empreendido por Rorty. A caixa “simplesmente reúne chamadas de atenção e sugere 

algumas possibilidades interessantes” (RORTY, 1999, p. 22) e as ferramentas nela 

contidas são os “instrumentos conceituais” legados pela tradição filosófica. Assim, a 

filosofia de Heidegger pode ser compreendida como mais uma ferramenta disponível ao 

lado de outras dentro desta caixa podendo vir a ser útil ou dispensada, isto é, podendo ser 

apropriada ou rechaçada. Isto posto, é possível, agora, avançarmos em relação à análise 

rortyana do pensamento de Heidegger, de modo especial em sua interpretação da analítica 

existencial.  

 Ora, Rorty identifica a primeira parte de Ser e Tempo como pragmatista se 

apoiando, sobretudo, no caráter pragmático assumido na analítica. Por conseguinte, 

conforme apresentamos no capítulo anterior na elaboração da questão sobre o fenômeno 

do mundo, esse aspecto exerce uma função estratégica no interior da analítica. Sendo 

assim, ele não foi assumido de maneira arbitrária. Ao contrário, o que Heidegger visa é 

estabelecer uma via de acesso ao fenômeno do mundo de modo a precaver que ele seja 

compreendido como óbvio. É nesse sentido que podemos compreender o motivo de 

Heidegger retomar a palavra grega pragmata e o primado que os utensílio possuem no 

pensamento de Heidegger, especialmente na economia da analítica. Assim, conforme 

Biemel, o que está em questão para Heidegger ao retomar a palavra grega é retornar 

àquela condição mais originária não esclarecida pelo gregos, que é o próprio caráter 

pragmático. Sendo assim, o primado dos utensílio permite a Heidegger estabelecer uma 

via de acesso ao fenômeno do mundo que tem como seu ponto de partida aquele 

comportamento mais básico e imediato, a saber, do trato, da manipulação, do uso 

(Umgang). Nesse sentido, o aspecto pragmático se revela como uma via alternativa de 

acesso ao fenômeno do mundo, isto é, uma via oposta à que foi legada pela tradição 

filosófica. Disso se segue que é a partir dessa função exercida pelo aspecto pragmática 

que Rorty se apropria. Assim, de maneira geral, Rorty aproxima esse aspecto da analítica 

                                                 
157 Cf. DRUCKER, 2001, p. 62; RORTY, 1999. 
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ao processo de “desintelectualização do conhecimento” presente no pensamento de 

Dewey. Para ambos os pensadores, o conhecimento cognitivo não é o primordial, mas 

derivado. No entanto, se comungam, por um lado, contra o “cientificismo”, por outro, os 

interesses são opostos. Heidegger visa a uma clareza na compreensão do fenômeno do 

mundo. Já para a vertente pragmatista, podemos dizer que o que está em questão ao 

contrapor-se ao cientificismo é opor-se ao seu resultado, isto é, enquanto o 

estabelecimento de uma “matriz permanente”. Assim, importa para um pragmatista um 

progresso, de modo que todo o conhecimento obtido seja apenas mais uma “ferramenta” 

dentro da “caixa de ferramentas”, isto é, que tenha uma utilidade, mas que também possa 

ser deixado de fora da caixa. 

Ademais, tal aproximação pode ser reforçada considerando o “ponto de partida” 

assumido pelas investigações de Heidegger e de Dewey. Assim, o horizonte da 

cotidianidade mediana assumido pela analítica se assemelha à “prática social” de Dewey. 

A semelhança consiste que ambos os pontos de partida se mostram em oposição à 

tradição filosófica. Assim, para Rorty, a posição assumida pela tradição filosófica é de 

contraposição ao mundo, posição que ele caracteriza como “deseja ver o mundo de 

cima”. De maneira oposta, tanto Heidegger quanto Dewey se circunscrevem no “interior” 

da própria dinâmica do mundo. Contudo, faz-se necessário esclarecer e retomar o que 

está no bojo da delimitação do horizonte da cotidianidade mediana enquanto “ponto de 

partida” na analítica. Isso porque do mesmo modo que a interpretação oferecida Biemel, 

como vimos anteriormente, suprimiu as relações contidas nesta indicação metodológica 

da delimitação do referido horizonte, a apropriação que Rorty faz também parece não 

considerar. Ora, estabelecemos em nosso primeiro capítulo que é possível atribuir ao 

fenômeno do mundo um primado metodológico a partir da delimitação do horizonte da 

cotidianidade mediana enquanto “ponto de partida” da analítica. Tal primado emerge da 

própria condição que imbricada nesse horizonte, isto é, ele se revela como o mais 

imediato, como o horizonte no qual o Dasein se encontra constantemente, além de estar 

diretamente relacionado com a noção de existência (Existenz), que está em questão para 

Heidegger. Por conseguinte, a indicação de tal horizonte implica uma condição privativa 

da analítica de não se orientar por nenhuma concepção de existência, isto é, um horizonte 

neutro. Nesse sentido, de acordo com Drucker, é justamente por não se filiar a nenhuma 

metodologia específica que se torna possível a identificação por parte de intérpretes de 



100 

 

outras tradições158. Nesse caso, a aproximação que Rorty estabelece entre o pensamento 

de Heidegger com o de Dewey. 

Há, contudo, uma distinção no que se refere aos propósitos das investigações. 

Para Rorty, essa diferença não consistiria no caráter metodológico, já que é possível 

estabelecer uma aproximação entre o pensamento de Heidegger e o de Dewey, e sim na 

dimensão política159. Assim, para Rorty, a investigação heideggeriana enquanto busca por 

uma primordialidade não se revelaria como produtiva no que se refere ao progresso 

social, isto é, não são descrições mais elaboradas que ajudariam a compreender as 

situações atuais. No entanto, a interpretação rortyana se revela problemática quando 

retomamos as funções que a delimitação do horizonte da cotidianidade mediana exerce 

na argumentação de Heidegger, sobretudo a de ser “plano de fundo”. Heidegger não 

pretende fazer uma análise do cotidiano. Disso se segue que o aspecto pragmático 

assumido pela analítica não se confunde como “pragmática”, isto é, como o propósito de 

ação. Desse modo, portanto, compreendermos que, ao contrário da interpretação rortyana, 

a diferença entre o pensamento de Heidegger e Dewey é metodológica e não política. Tal 

diferença pode ser estabelecida considerando os propósitos das investigações.  

  Por conseguinte, outro ponto do pensamento de Heidegger sobre o qual a análise 

rortyana incide é a temática da linguagem. Assim, ao contrário de Biemel, Rorty 

apresenta uma interpretação desse tema de fundamental importância no programa 

filosófico heideggeriano. Para tanto, ele estabelece um paralelo entre Heidegger e 

Wittgenstein. De acordo com a sua interpretação160, é possível estabelecer tanto uma 

convergência quanto uma divergência em relação ao programa filosófico de cada um. A 

convergência consistiria que em ambas as filosofias é possível identificar uma “fase” 

pragmatista. Assim, em Heidegger, a “fase” consistiria no período da década de 20, cujo 

marco é Ser e Tempo. Essa identificação estaria associada ao aspecto pragmático 

assumido pela analítica a partir do primado dos utensílios. Já em Wittgenstein, é possível 

estabelecer uma identificação com a vertente pragmatista no seu denominado período 

tardio. Por conseguinte, a divergência entre eles estaria nos caminhos opostos que os 

referidos programas filosóficos percorreram. Assim, o caminho inicial seguido por 

Heidegger perfaz a via pragmatista, porém desvia após a “viragem” (die Kehre); de modo 

oposto, o caminho seguido por Wittgenstein o conduz, em seu período tardio, ao aspecto 

pragmatista. Disso se segue que é possível estabelecer um cruzamento entre os dois 

                                                 
158Cf. DRUCKER, 2001, p. 63. 
159Cf. RORTY, 1999, p. 49. 
160Cf. RORTY, 1999, p 92-3. 



101 

 

referidos programas apesar de percorrerem caminhos opostos, no meio deste percurso, é 

possível estabelecer uma interseção entre eles. É nesse contexto que Rorty apresenta uma 

análise do tema da linguagem no pensamento de Heidegger.  A partir daí podemos 

estabelecer outra justificativa em relação às opções de interpretação que recorremos para 

estabelecer essa análise comparativa.  

Ora, em nossa tentativa de elaboração da compreensão do fenômeno do mundo, 

apresentada no segundo capítulo deste trabalho, atribuímos à linguagem uma função 

importante para a compreensão do referido, apesar dessa relação não estar explicitada por 

Heidegger. Contudo, compreendemos que tal função, ou melhor, essa relação entre 

fenômeno do mundo e linguagem é decorrente da própria estrutura que o mundo se 

revelou, isto é, o mundo enquanto um “complexo referencial” resguarda uma “totalidade 

significativa” (Bedeutungsganze). Por conseguinte, é essa condição de “totalidade 

significativa” que está no bojo da dimensão da linguagem compreendida ontologicamente 

como fala (Rede), um dos constituintes do fenômeno da abertura (Erschlossenheit): 

“chamamos de totalidade significativa aquilo que, como tal, se estrutura na articulação da 

fala” (HEIDEGGER, 2013, p. 223). Ademais, compreendemos a temática da linguagem 

presente na analítica empreendida em Ser e Tempo como uma etapa importante de um 

caminho percorrido por Heidegger. Esse caminho, conforme dissemos, tem início nos 

seus primeiros trabalho como uma discussão sobre lógica e seu ápice a partir dos 

trabalhos da década de 1930. Ou seja, a temática da linguagem, assim como outros temas 

como, por exemplo, a noção de mundo, perpassa todo o programa filosófico 

heideggeriano. Isso posto, vimos anteriormente que na interpretação exegética realizada 

por Biemel a temática da linguagem está ausente. No entanto, na interpretação oferecida 

por Rorty, o tema da linguagem constitui um dos elementos que permite ao intérprete 

estabelecer uma identificação do tratado Ser e Tempo como pragmatista: “Interpreto o 

pragmatismo da primeira Divisão de Ser e Tempo - a insistência na prioridade do à-mão, 

o Zuhanden, em relação ao presente-à-mão, o Vorhanden, e a insistência na 

inseparabilidade do Dasein dos seus projectos e da sua linguagem (...)” (RORTY, 1999, 

p. 103). Daí o motivo de nosso interesse na análise rortyana.  

Disso se segue que concordamos com Rorty no que que se refere à 

“inseparabilidade”. A linguagem, como vimos, é um dos constitutivos do fenômeno da 

abertura, juntamente com a Disposição e a Compreensão. Entre esses constitutivos, há 

uma relação de igualdade originária (Gleichursprünglichkeit) e de interdependência. Por 

conseguinte, faz-se necessário esclarecer qual é o sentido imbricado nessa condição de 

“inseparabilidade” e é justamente nessa compreensão que entendemos que interpretação 
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rortyana se revela problemática. Assim, para Rorty, a linguagem proveniente da teia 

relacional subjacente ao comportamento prático no mundo pode ser compreendida como 

uma ferramenta, ou melhor, como um utensílio, um instrumento - servindo-nos da própria 

nomenclatura de Heidegger. Ou seja, na interpretação de Rorty, é o Dasein que possui 

linguagem. Contudo, vimos que o próprio Heidegger, acrescenta em uma nota de 

rodapé161 uma retratação, na qual diz que a linguagem não é derivada, mas é originária. 

Desse modo, não é Dasein que detém a linguagem, mas ele está na linguagem. Desse 

modo, a linguagem não é uma ferramenta que permite uma descrição do mundo, mas é a 

linguagem que gesta o mundo. A linguagem gesta o mundo a partir da sua condição 

originária de logos enquanto um “fazer ver”.   

Por conseguinte, a partir dessa interpretação rortyana da linguagem como 

ferramenta, torna-se possível compreender o que está em questão na seguinte afirmação 

que Rorty faz: “o termo ‘linguagem’ (Sprache) tem um papel muito pouco importante em 

Ser e Tempo, e quando ocorre, na secção 34, está subordinado a ‘fala’ (Rede) e portanto 

ao Dasein” (RORTY, 1999, p. 108). Ora, o que está no bojo da sentença é justamente a 

crítica que Rorty imputa ao tratamento que Heidegger irá dedicar ao tema da linguagem 

em seus escritos a partir da década de 30. Nesse sentido, para Rorty, não há nenhum 

problema em atribuir a linguagem a condição de utensílio. De modo contrário, Rorty 

identifica como problemático justamente a condição de originalidade para qual Heidegger 

conduz a sua investigação acerca da linguagem. Nesse sentido, Rorty interpreta que 

Heidegger atribui à linguagem um caráter de “quase divindade”. Daí a preferência, 

conforme atesta o intérprete, pelo Wittgenstein do período tardio em comparação com o 

Heidegger do período tardio162. 

Nesse sentido, se inicialmente estabelecemos uma convergência com a 

interpretação rortyana a partir do caráter de “inseparabilidade” entre Dasein e linguagem, 

na sequência, é sobre esse mesmo ponto que se estabelece a divergência entre as 

compreensões acerca da temática da linguagem. Desse modo, conforme recapitulamos a 

nossa argumentação, compreendemos que é possível atribuir à temática da linguagem 

uma importância na economia da analítica e, para nós, de maneira especial, para a 

compreensão do fenômeno do mundo. Assim, ao contrário do que afirma Rorty, 

compreendemos que é possível atribuir ao termo uma importância, visto que é justamente 

em relação a essa concepção de linguagem (Sprache) que a argumentação heideggeriana 

                                                 
161Diz a nota acrescentada na sétima edição de Ser e Tempo, publicada em 1953: “Não verdadeiro. A língua 

não é um pavimento sobreposto a outro, senão que é o desdobramento originário da verdade como ‘aí’” 

(HEIDEGGER, 2012c, p. 261, nota c) 
162Cf. RORTY, 1999, p. 109. 
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incide. Ou seja, o termo tem a sua importância a partir daquela estrutura identificada por 

Biemel como circular que a argumentação heideggeriana preserva, nesse caso, o 

movimento regressivo. Já no que se refere à condição de subordinação na qual atribuiu 

Rorty, compreendemos que não se trata de uma subordinação e sim o contrário: consiste 

na intenção heideggeriana de compreender o caráter originário da linguagem, diretamente 

relacionada à compreensão de logos; ou seja, na parte progressiva da sua argumentação. 

Desse modo, reiterando a nossa compreensão, a análise da linguagem apresentada por 

Heidegger na analítica se revela como um elemento importante para a interpretação do 

tema da linguagem em seu pensamento. 

Ao final dessas considerações, é possível estabelecer que apesar de não apresentar 

uma análise específica sobre o fenômeno do mundo, a interpretação do pensamento 

heideggeriano oferecida por Rorty contempla os pontos que consideramos como 

importantes para a investigação de fenômeno do mundo que tentamos desenvolver até 

aqui. Nesse sentido, podemos compreender que a contraposição com a interpretação 

rortyana nos possibilitou colocar em teste toda nossa argumentação. A partir daí, foi 

possível estabelecer pontos de convergência e divergência. Assim, compreendemos que o 

exercício da contraposição nos possibilitou maiores esclarecimentos acerca do aspecto 

pragmático assumido pela analítica. Neste sentido, podemos dizer que praticamos, de 

maneira inversa, a proposta idealizada por Rorty. Assim, parafraseando, tentamos mostrar 

até que ponto a interpretação rortyana pode jogar o jogo de Heidegger e localizar o ponto 

que dele se separa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi de apresentar uma compreensão do fenômeno 

do mundo no pensamento de Heidegger. Tal esforço se deu por considerarmos que a 

noção de mundo é um conceito-chave no programa filosófico heideggeriano visto ser 

uma das noções que perpassa todo o seu itinerário, conforme pode ser constatado a partir 

das diversas análises que o filósofo a ela dedica163. Disso resulta que tal noção traz em 

seu bojo uma complexidade, o que indica a vasta fortuna crítica que ela conheceu. Assim, 

longe de querer esgotá-la, o que consideramos ser um pretensão exageradamente 

ambiciosa, limitamos em apresentar uma compreensão do fenômeno do mundo tal como o 

vemos desenvolvido por Heidegger na analítica existencial empreendida em Ser e Tempo.  

Por conseguinte, ao longo do desenvolvimento da pesquisa encontramos algumas 

dificuldades. A primeira delas foi a própria delimitação do escopo da pesquisa. Isso 

porque ao mesmo tempo que a noção de mundo se revela, por si só, como um problema 

sobre o qual Heidegger se detém praticamente ao longo de toda sua trajetória, tal noção 

traz em seu bojo uma intersecção com outras temáticas presentes em sua filosofia em 

meio às diversas fases de seu percurso. Outra via de investigação que emerge da análise 

desenvolvida por Heidegger da noção de mundo em Ser e Tempo, que se insere no 

contexto do programa da ontologia fundamental, são os possível diálogos que podem ser 

estabelecidos com outras filosofias por exemplo, a partir de um diálogo com a tradição 

filosófica em torno da noção de existência, concepção central no desenvolvimento da 

analítica. Esta análise, por sua vez, remonta às investigações acerca da hermenêutica da 

facticidade, cujas influências é a filosofia aristotélica. Embora todas essas possibilidades 

estejam imbricadas na análise do fenômeno do mundo desenvolvida por Heidegger no 

contexto da analítica, compreendemos a análise heideggeriana como fundamental para o 

desdobramento que a noção de mundo receberá, sobretudo, no contexto da tradição 

fenomenológica, concepções essas que exerceram influências tanto na filosofia como em 

outras áreas. Assim sendo, optamos por circunscrever a análise no contexto da tradição 

fenomenológica pois compreendemos que a investigação que pudemos desenvolver até 

aqui abre caminhos e coloca problemas que poderão nortear pesquisas futuras em torno a 

noção de mundo na tradição fenomenológica. Desse modo, a pesquisa aqui apresentada 

se constitui uma etapa preliminar, mas também fundamental, para uma análise exegética 

                                                 
163Na introdução deste trabalho indicamos algumas investigações acerca da noção de mundo que podem ser 

encontradas no pensamento heideggeriano. (Cf. nota 2, p. 6). 
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da noção de mundo na referida tradição. É ao que pretendemos nos dedicar na 

continuação destes estudos. A partir desse contexto é possível compreender o caminho 

por nós percorrido ao longo desta pesquisa. 

Neste sentido, podemos atribuir à referida análise uma função decisiva no 

pensamento de heideggeriano visto que ela introduz temáticas que posteriormente, nos 

textos tardios, receberam uma atenção maior por parte do filósofo. Por conseguinte, ao 

atribuirmos tal função a análise da noção de mundo uma tarefa que fica para os estudos 

futuros é analisar os deslocamentos e transformações recebidos por essa noção ao longo 

do programa filosófico bem como cotejar os diferentes sentidos que são atribuídos a 

outras noções como, por exemplo, a de pertencimento, de coisa, de linguagem. Outra 

tarefa que fica para os estudos futuros é desenvolver uma análise pormenorizada de 

alguns temas que foram abordados de modo introdutório como, por exemplo, a noção de 

mundo no pensamento husserliano; o debate entre o pensamento husserliano e 

heideggeriano; a noção de familiaridade e a dinâmica entre familiar e o estranho, 

dinâmica essa que está diretamente relacionada com a dinâmica entre o “velar” e 

“desvelar”, o “mostrar” e “recusar”, “aparecer” e “não aparece”. Por conseguinte, ao 

analisar essa dinâmica a investigação se vê direcionada aos tema da concepção de 

fenomenologia e de linguagem. Ainda no que tange as tarefas para pesquisa futuras, 

podemos acrescentar a realização da investigação de temas que não foram possíveis de 

serem abordados nesta investigação como, por exemplo, a relação entre mundo e 

angústia, a diálogo com outros pensadores da tradição fenomenológica no que tange a 

compreensão da noção de mundo. 

Outra dificuldade que encontramos foi a delimitação da bibliografia a ser utilizada 

tanto no que se refere às obras de Heidegger quanto a bibliografia secundária. Em relação 

às obras do autor, optamos por privilegiar o tratado de 1927, Ser e Tempo. Tal escolha se 

justifica, não apenas pelo fato desta obra ser considerada a principal do filósofo, mas 

fundamentalmente por ser nela que se encontram inicialmente formulados os elementos 

conceituais que consideramos decisivos ao desenvolvimento de nossa pesquisa. Ademais, 

compreendemos que Ser e Tempo constitui tanto um corolário de um caminho percorrido 

a partir das investigações iniciais do autor, conforme ele próprio atesta164. Já a 

bibliografia secundária, optamos por nos servir de textos com os quais já tínhamos certa 

“familiaridade” a partir de leituras prévias e pudemos considerar (principalmente a partir 

das discussões com o orientador), como bibliografia de fato incontornáveis tendo em 

                                                 
164Cf. HEIDEGGER, 1973a, p. 498. 
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vista os interesses centrais de nossa pesquisa. Por conseguinte, alguns textos, obviamente, 

não receberam a atenção que mereceria nem a análise que poderíamos desenvolver em 

uma pesquisa na qual dispuséssemos de maior tempo. Ainda assim, buscamos sempre que 

possível, indicar essas referências com vistas a futuros desenvolvimentos deste trabalho.   

Desse modo, como delimitação do ponto de partida deste percurso, fez-se 

necessário uma breve retomada da história da fenomenologia. Esse retorno possibilitou a 

demarcação do que poderíamos considerar como “marco zero” da tradição 

fenomenológica e sua renovação e amplitude a partir do pensamento de Husserl. Dito de 

outro modo, recuperamos, ainda que de modo geral, desde a cunhagem do termo 

“fenomenologia”, atribuída a escola de Wolff, e uma primeira compreensão da 

fenomenologia na filosofia kantiana para, em seguida, conduzir a nossa investigação para 

a compreensão de fenomenologia desenvolvida por Husserl. Tal percurso fez-se 

necessário para compreender toda a herança que está em questão nesta tradição na qual 

Heidegger se circunscreve e da qual, posteriormente, se tornou um dos principais 

representantes. Isto posto, o passo seguinte consistiu em apresentar possíveis modos de 

compreensão da noção de mundo na tradição fenomenológica. Para tanto recorremos 

ainda ao pensamento de Husserl. Tal opção se justifica, sobretudo, pelo conceito de 

mundo da vida (Lebenswelt), cuja consideração alcançará seu auge no livro de 1936, 

Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental: uma introdução à 

filosofia fenomenológica, e também como uma etapa preliminar e essencial para o 

percurso de pesquisa que pretendemos continuar a seguir. Ao analisarmos alguns textos 

de Husserl de diferentes períodos foi possível compreender como tal noção perpassa o 

programa filosófico husserliano e ao mesmo tempo estabelecer uma primeira 

confrontação em relação ao pensamento heideggeriano. Neste sentido, faz-se necessário 

reiterar que não era nosso objetivo uma análise pormenorizada da noção de mundo no 

pensamento husserliano, mas apenas retomar algumas estratégias metodológica seguidas 

por ele na investigação da noção de mundo. Do mesmo modo, optamos por não avançar 

nas minúcias no debate entre o pensamento husserliano e heideggeriano  

visto que consiste em uma tarefa que extrapolaria os limites desta pesquisa. Por 

conseguinte, a opção de recorrermos a história da fenomenologia e em seguida para uma 

breve análise da noção de mundo no pensamento husserliano consistiu em uma estratégia 

que conduziria a investigação ao elemento que consideramos como central em nossa 

investigação acerca da noção mundo de mundo desenvolvida por Heidegger que é o seu 

primado metodológico. Na sequência, concluímos que esse primado emerge da 

delimitação do horizonte da cotidianidade mediana. A partir daí foi então possível 
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compreender que tal delimitação exerce um papel importante na estratégia argumentativa 

de Heidegger. Esse foi o percurso do primeiro capítulo. 

Assumindo como “ponto de partida” da analítica existencial e como fio condutor 

a ser seguido pela investigação essa cotidianidade mediana, ela se revelou como uma 

primeira compreensão do fenômeno do mundo em Ser e Tempo. A partir daí, no segundo 

capítulo, nos concentramos na análise do fenômeno do mundo elaborada por Heidegger. 

Para tanto, fez-se necessário, primeiramente, considerar a própria elaboração da 

investigação elaborada pelo filósofo e quais elementos necessários para a sua 

compreensão. Neste sentido, compreendemos que a investigação do fenômeno do mundo 

possui uma imbricação com a temática da espacialidade e a temática da linguagem. Em 

relação à temática do espaço, essa intersecção é realizada por Heidegger ao descrever a 

dinâmica do encontro do Dasein com os demais entes. Dinâmica esta revelada a partir do 

aspecto pragmático assumido pela analítica. Desta imbricação resultou na compreensão 

do fenômeno do mundo enquanto um horizonte de habitação. Já a temática da linguagem 

se mostrou como elemento importante a ser considerado, apesar de Heidegger não 

explicitar, a partir da própria revelação estrutural do fenômeno do mundo, isto é, o mundo 

enquanto uma totalidade significativa resguarda uma compreensão de linguagem. Por 

conseguinte, é justamente no bojo da concepção de linguagem que podemos justificar 

importância e ao mesmo tempo atribuir a sua presença e análise no contexto da analítica 

como exercendo uma função no que se refere à compreensão de linguagem no 

pensamento heideggeriano. Isto é, podemos dizer que o que está em questão na temática 

da linguagem é a sua dimensão poética, que nos escritos tardios de Heidegger ocupará 

uma posição de centralidade. Disso se segue que a imbricação entre a linguagem e o 

fenômeno do mundo consiste na dinâmica de um “deixar e fazer ver” o mundo, isto é, a 

linguagem em sua concepção primordial não é uma ferramenta, utensílio para descrever o 

mundo, mas aquilo que possibilita a própria gestação do mundo. Daí, portanto, o motivo 

de compreendermos a noção de mundo em Ser e Tempo a partir da expressão fenômeno 

do mundo, enquanto indicação destas duas dinâmicas inerentes ao mundo: a dinâmica 

“habitacional” e a dinâmica poética. Assim sendo, fenômeno do mundo compreende um 

habitar poético, nos servindo de uma apropriação que Heidegger faz de Hölderlin. 

Por fim, no terceiro capítulo, buscamos elaborar elemento de avaliação da 

compreensão do fenômeno do mundo que desenvolvemos ao longo desta pesquisa a partir 

de uma análise comparativa em relação a outras duas interpretações que incidem sobre 

esta temática. Para tanto, nos servimos das interpretações oferecidas por Walter Biemel e 

Richard Rorty. Vimos que essas interpretações oferecidas pelos intérpretes adotam 
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perspectivas distintas em relação ao pensamento de Heidegger. Neste sentido, ao cotejar 

essas interpretações também não tínhamos a pretensão de esgotá-las, antes, o tínhamos 

um interesse específico de expor alguns pontos que nelas se destacavam e ao mesmo 

tempo pôr à prova, por assim dizer, os elementos que compreendemos como importantes 

na elaboração que aqui procuramos apresentar. Assim, em linhas gerais, a partir dessa 

contraposição tentamos explicitar tanto os pontos de convergência quanto de divergências 

entre as interpretações em questão. Entre as convergências, destacamos os elementos e 

“estágios” necessários para a elaboração da compreensão. Por outro lado, a divergência 

decorre da função que atribuímos a esses elementos na estrutura argumentativa e 

compreensão contidos neles.  
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