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Geralmente, quando nos referimos ao problema da constituição do eu, somos 
transportados, imediatamente, para o rico e grande debate travado, na Modernidade, 
sobre a questão da subjetividade e, conseqüentemente, do "eu penso" em suas diversas 
acepções. Tamanha força e competência desse debate resultaram, na 
Contemporaneidade, na desconstrução do sujeito e na desubstancialização e 
fragmentação do eu, ou seja, no esvaziamento do conceito de ipseidade. Ora, se somos 
consentâneos com esse esvaziamento por sermos contemporâneos de tais 
problemáticas, que significado tem a afirmação "eu sou" ou "você é", tão corriqueira e 
habitual em nosso cotidiano, para designarmos o "si-mesmo" de cada um? Imbuídos 
pela inquietação que esta questão nos coloca, centraremos nossa reflexão, 
principalmente, nos parágrafos 25 e 64 de Ser e Tempo, já que nosso objetivo é mostrar a 
constituição relacional, e não substancial, do eu1

 

. Nossa suposição do caráter relacional 
do eu é originária do modo referencial de acesso ao real e de apropriação do mundo, 
próprio à dinâmica da verdade õntica e ontológica inerente ao pensamento de 
Heidegger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professora do Departamento de Filosofia da UFBA.  
1 ct. HAAR, Michel. Heidegger e a essência do homem. Trad. de Ana C. Alves. Lisboa: 

Instituto Piaget, p. 121.  
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Desde os primórdios da humanidade, notamos que um dos grandes desafios do 
homem, além da sobrevivência, encontra-se o desafio de dizer sobre os fatos e os 
acontecimentos de sua vivênciae experiência com o mundo. Seja nas ciências biológicas, 
exatas, humana e sociais aplicaadas, nas artes ou nas religiões, podemos corroborar, 
sem receios, que estas áreas do conhecimento humano, entre outras, buscam e tratam 
de um modo peculiar de estabelecer uma relação de proximidade com ai vivências e fatos 
acontecidos no mundo. Talvez a pergunta comum que perpassa as diversas áreas do 
conhecimento seja a seguinte: como pode.mos expressar o real vivido? Como realidade? 
Como plasticidade? Como aparência? Quaisquer que sejam as respostas dadas a esta 
pergunta, pelas diferentes áreas do conhecimento, não podemos negar que todas elas. 
expressam um enunciado sobre o real vivido, ainda que aos nossos olhos pareçam 
contraditórios ou inverídicos. Frente a esses enunciados normalmente aceitamos aqueles 
que consideramos corretos ou certos, isto é,. aqueles que tomamos como expressão de 
verdade sobre fatos e acontecimentos. Sendo assim, da resposta à pergunta sobre o real 
vivido decorre uma outra pergunta: o que é a verdade? Como podemos tomar um enun-
ciado como a expressão do real ou como o próprio acontecimento do real? Aqui surge um 
outro problema: como um enunciado, que é algo tão distinto das experiências e dos fatos 
ocorridos no mundo, pode expressar o real vivido? Como podemos concordar coisas tão 
díspares? Eis o momento de refletirmos sobre as questões até agora levantadas: a consti-
tuição do eu, o problema de como expressar o real vivido e a questão da verdade.  

2. Responderemos tais questões recorrendo, brevemente, ao caráter pré-
ontológico inerente ao conceito de diferença ontológica, sem o qual não poderíamos 
abordar a circularidade da verdade ontológica e da ver-  

 

 



Página 45 
 

dade ôntica. Conforme o pensamento heideggeriano, o conceito de diferença ontológica 
é pré-ontológico e pré-temático, visto que possibilita a movimentação de tudo isto que é 
ontológico - ser e ente - propiciando a constituição ontológica dos entes e a explicitação 
do que é ser e ente. A diferença ontológica é pré-ontológica porque se fundamenta no 
caráter de antecipação. Este propicia, por um lado, que ser e ente sejam explicitados de 
diferentes modos e, por outro, que experienciamos uma relação de latência entre eles, 
através da qual expressamos os diferentes modos de desvelamento do ser e de 
acontecimento dos entes. Porque a diferença ontológica está entranhada no ente que 
somos e porque participamos de uma relação de latência com o ser, estamos 
condenados a experienciar o ser vivendo entre os entes e a explicitar os entes mediante 
a compreensão do ser. Nesta medida, a nossa apropriação do mundo e o nosso acesso 
ao real são viabilizados pela explicitação de como acontece ser e ente, quer dizer, nos 
apropriamos da experiência do ser e do acontecimento do ente através da conceituação 
de ser e ente. Quando conceituamos ser, ele se transforma em um tema legitimo do 
conhecimento distinto, ontologicamente, disto que é o ente.  

A diferença entre ser e ente torna-se explícita em diversos modos porque existe 
um ente - Dasein (presença)2

 

 - que caracteriza e estruturase pela compreensão prévia 
do ser e, simultaneamente, pela compreensão dos entes, isto é, por uma compreensão 
do ser que ainda não foi reduzida ao conceito devido ao caráter pré-ontológico, pré-
temático e antecipativo da diferença ontológica. Esta afirmação nos permite afirmar o 
seguinte: a compreensão do ser acontece previamente à conceituação de ser e ente e 
encontra-se latente na existência da presença, concedendo-lhe o privilégio da definição 
de ser e ente e da constitui-  

 

 

 

 

2.  Utilizaremos o termo "presença" para traduzirmos o termo "Dasein" em consonância com a tradução 
brasileira de Ser e Tempo, realizada por Márcia Schuback.  
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ção ontológica da presença e dos demais entes. Com a definição de ser e ente a 
diferença ontológica torna-se fática e o ser conceituado.  

Sob esse enfoque, o '''ontológico' afeta, portanto, questões, explicações, 
conceitos, categorias que surjam, ou não, deste olhar o ente enquanto ser [ ... ] E se 
empregará o titulo 'ontologia' sempre em uma acepção vazia, com a única pretensão de 
mencionar qualquer perguntar ou investigar dirigido para o ser enquanto ser."3

Desvelamento do ser é, porém, sempre verdade do ser do ente, seja este 
efetivamente real ou não. E vice-versa, no desvelamento do ente já sempre 
reside um desvelamento de seu ser. Verdade ôntica e verdade ontológica 
sempre se referem, de maneira diferente, ao ente em seu ser e ao ser do ente. 
Elas fazem essencialmente parte uma da outra em razão de sua relação 
com a diferença de ser e ente (diferença ontológica).

 Em uma 
ontologia que se fundamente nessa acepção, os entes simplesmente dados são 
insuficientes para constituirem, ontologicamente, o fenômeno do mundo. Para que isto 
ocorra, é necessário que haja tanto uma relação de latência entre ser e ente, porque ela 
expõe o desvelamento de ambos e acolhe o velamento do ser, quanto uma relação de 
latência entre presença e ser, porque ela expõe a presença como reveladora da 
diferença ontológica, como o ente que, ao relacionar-se com os demais entes, 
compreende o ser, tornando-o fático. A partir desta facticidade a presença compreende 
os outros entes e a si mesma como existência situada no mundo. A relação de latência 
entre ser e ente e entre presença e ser torna evidente que o fundamento da diferença 
ontológica é a presença.  

4

 

  

 

 

 

3 HEIDEGGER, M. Onto1ogía: hermenêutica de Ia facticidad. Trad. de Jaime Aspiunza. Madrid:  
Alianza Editorial, 1999. p.20.  

4  Idem. Sobre a essência do fundamento. In: Heidegger: conferências e escritos filosóficos. Trad. de 
Ernildo Stein. São Paulo: Abril CulturaL p. 102 (Os Pensadores).  
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A relação de latência entre ser e ente e entre presença e ser, que perfaz a 
diferença ontológica na facticidade da presença, desemboca na relação circular entre 
verdade ôntica e verdade ontológica, e na distinção entre o ôntico, o ontológico e o pré-
ontológico. Por sua vez, a relação circular entre verdade ôntica e verdade ontológica 
decorre da facticidade circular da presença, qual seja, a presença relaciona-se com os 
entes compreendendo o ser, e relaciona-se com o ser compreendendo os entes. Por isto, 
a verdade ôntica diz respeito ao ente em seu ser e a verdade ontológica concerne ao ser 
dos entes. "Com a diferenciação, que é em si mesma clara, entre ôntico e ontológico - 
verdade ôntica e verdade ontológica , temos efetivamente os elementos diferentes de 
uma diferença, mas não a própria diferença."5

 

 Esta diferença que, para nós, aparece a 
partir da conceituação de ser e ente e, portanto, ulteriormente a compreensão de ser e 
ente, se mostra tanto mais eficaz e pertinente enquanto diferença, quando entendemos 
que ela acontece previamente, na facticidade circular da presença, como modo essencial 
de ser deste ente. Verdade ôntica e ontológica nos fornecem os elementos distintos da 
diferença na qual a presença se move faticamente, mas não nos fornece o elemento 
diferenciável desta diferença. Motivo pelo qual a diferença ontológica é pré-ontológica, 
pré-temática, ou seja, latência antecipativa em que a presença se movimenta. Está claro 
que a verdade ôntica e a verdade ontológica distinguem e conceituam ser e ente, 
possibilitando-nos a tematização sobre eles e, concomitantemente, sobre a diferença 
ontológica. Como a verdade ontológica e ôntica, assim como a diferença ontológica, 
contribuem para mostrar o caráter relacional do eu? Eín que medida a relação de 
latência entre ser e presença e a relação de latência inerente à diferença ontológica 
implicam em uma acepção do eu? E em uma concepção de sujeito? Como a verdade 
ôntica condiz com a presença em seu ser? Se a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Idem. Conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão, p.412.
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verdade ontológica concerne ao ser dos entes, tornando-se o fundamento para a 
constituição ontológica do mundo, como ela fundamenta a ipseidade da presença?  

3. "Para compreender isto que é verdadeiramente o si, devemos aceitar interrogar 
uma figura que a primeira vista aparece como sua negação: o 'nós'. Para tal, é 
necessário aceitarmos plenamente a tese liminar que não há 'sujeito', mas somente uma 
pluralidade de maneiras 'subjetivas' de ser."6

De início, podemos acrescentar que a figura do nós incorpora a vestimenta da 
impessoalidade e promove a "medianidade" da presença, à medida que "todo mundo é 
outro e ninguém é si mesmo."

 Ora, não parece contraditório que para 
instituirmos o conceito de um "eu" devemos investigar o "nós"? Sabemos que a figura de 
um eu remete-nos para uma singularidade, mas quando dizemos "nós", referimonos a 
uma multiplicidade de eus ou a "uma pluralidade de maneiras 'subjetivas' de ser." Em 
que sentido a figura do nós que não se refere a nenhum sujeito específico, na qual todos 
respondem por todos e ninguém é responsável por coisa alguma, pode contribuir para 
uma concepção do eu? Que espécie de eu seria oriundo do nós? Apesar de parecerem 
concepções contraditórias, se adotamos o pressuposto de investigar o nós para 
constituirmos o conceito de eu, então seria prudente investigarmos logo a figura do nós.  

7

 

 Sob este ângulo, podemos afirmar que o si da presença, 
que responde pelo quem ela é, constituindo o seu eu, origina-se da impessoalidade. 
Desta feita,  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  GRE1SCH, Jean. Onto1ogie et temporalité: esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit. 
Paris: PUF, 1994, p. 166.  

7  HE1DEGGER, M. Ser e tempo. Trad. de Márcia Schuback. Petrópolis: Vozes, 2006; § 27, p. 185.  
A partir de agora utilizaremos a sigla ST como referência para esta obra.  



Página 49 
 

 
dizemos que o eu da presença está enraizado no "nós" da impessoalidade. Mas esta 
afirmativa não aumenta ainda mais a contradição já anunciada: como o eu pode 
constituir-se a partir do nós? A figura do nós não representa a negação do si que, 
normalmente, entendemos como característico do eu? Qual a relação entre 
impessoalidade e o caráter relacional do eu?  

Na impessoalidade a presença encontra-se perdida na regência do "nós", velando 
o si como o ser que ela mesma é, e desvelando-o como o si que é no modo do ser-com 
o outro. Este movimento de desvelar-se velando-se a si mesma coincide com a dinâmica 
de desvelamento que ocorre na diferença ontológica, qual seja, o ser desvela-se 
velando-se enquanto ente, originando a verdade ontológica, e o ente desvela-se velando 
o ser, instituindo a verdade ôntica. No primeiro caso, dá-se o ser de um ente e no 
segundo temos o ente em seu ser. Este movimento de circularidade perceptível na 
diferença ontológica constitui-se na própria circularidade da presença. Como? À medida 
que a presença compreende o seu ser a partir do impessoal, ela desvela o seu si como 
singularidade ou como impessoalidade, tornando o seu ser si mesmo fático. Aqui o 
movimento da presença coincide com o da verdade ôntica, no qual ela afirma o ente que 
ela é. Mas, ao passo que a presença compreende o seu modo de ser si mesma, ela 
compreende também o ser dos demais entes, coincidindo com o movimento da verdade 
ontológica. Desta forma, verdade ôntica e verdade ontológica condizem com a 
circularidade da presença, que se desvela velando-se. A verdade ôntica desvela a 
facticidade da presença e a fatualidade do mundo, e a verdade ontológica desvela a 
dinâmica de compreensão disto que é a presença enquanto facticidade e daquilo que é o 
mundo enquanto fatualidade. A partir desta relação de circularidade da verdade 
vislumbramos o movimento circular da presença.  

Como a circularidade da verdade expressa a circularidade da presença? Qual a 
relação desta circularidade com a diferença ontológica? A  
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evidência da circularidade da verdade e da presença torna-se mais forte ao 
constatarmos que a presença tem o privilégio de em sendo, isto é, na facticididade, 
compreender o ser, seja o seu ser si mesmo ou o ser dos outros entes. Sob este ponto 
de vista, a presença compreende “ser” a partir da sua facticidade e da fatualidade do mundo. 
Esta afirmação advém do princípio fundamental do pensamento heideggeriano: a presença 
compreende ser em meio aos entes. Da mesma maneira que, na diferença ontológica, a 
circularidade consiste em compreendermos o ser enquanto ente e este enquanto ser; na 
verdade ôntica,o ente é compreendido em seu ser e na verdade ontológica compreendemos o 
ser de um ente. Faz-se notório então a circularidade inerente à verdade – o fundamento da 
verdade ontológica é a verdade ôntica e reciprocamente -, circularidade que coincide com 
esta da diferença ontológica. Na mesma proporção, a circularidade da presença ontológica. 
Na mesma proporção, a circularidade da presença consiste em que ela fundamenta a si à 
medida que fundamenta o mundo, e para tal a sua factcidade é também uma fatualidade. Sob 
este viés, a presença, na verdade ôntica, relaciona-se com a fatualidade própria de si e do 
mundo. Já na verdade ontológica, ela fundamenta a sua facticidade, enquanto um ente que 
desvela seu ser perdendo-se no impessoal, e a fatualidade do mundo, enquanto entes que 
vêm ao seu encontro na existência, constituindo assim a sua ipseidade e a mundanidade do 
mundo.  

A partir daqui, temos condições de apontarmos a especificidade do caráter da 
constituição do eu originário do nós, isto é, o caráter relacional como determinação do 
modo de ser da presença. A nossa inferência sobre o caráter relacional do eu da 
presença decorre da constatação inquestionável do fato da compreensão que a 
presença tem de si e do mundo originar-se da sua relação com o ser e com o mundo. 
Nesta linha argumentativa, o caráter relacional do eu da presença ganha força, se 
constatamos ainda que o si da presença, no qual ela pode referir-se a si como 
singularidade e também como eu, é originário de sua relação com as outras presenças 
e com o mundo. Quer dizer: a presença compreende  
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a si como singularidade a partir do impessoal, da sua relação de convivência com as 
outras presenças e da sua relação com os outros entes. Isto implica em que o si da 
presença, seja no modo próprio ou impróprio, se fundamenta na impessoalidade. Daqui 
surge nossa primeira afirmação: a ipseidade da presença fundamenta-se na 
impessoalidade, isto é, origina-se da convivência da presença com outras presenças e 
com os demais entes. "Na compreensão do ser da presença já subsiste uma 
compreensão dos outros, porque seu ser é ser-com. [ ... ] Enquanto ser-com, a presença 
'é', essencialmente, em virtude dos outros. [ ... ] A relação ontológica com os outros 
torna-se, pois, projeção do próprio ser para si mesmo 'num outro'. O outro é um duplo de 
si mesmo."8

Até agora tratamos do eu, mas como herdeiros da Modernidade, não poderíamos 
deixar de lado a questão do sujeito. É possível falar de sujeito na concepção do eu 
relacional? Caso afirmativo, como poderíamos concebê-l o? Somente na acepção de um 
sujeito impessoal, porque aí ninguém responde por si, mas todos encontram-se 
implicados e concernidos. Nesta acepção, podemos acrescentar que o sujeito é um va-
zio, pois o seu conteúdo refere-se a todos e a ninguém. Dizemos que o sujeito inerente 
ao eu relacional é vazio, porque a presença diz "eu sou" onde ela é todo mundo. Por ser 
vazio, o sujeito impessoal não é indeterminado, mas determinado pela convivência 
cotidiana da existência, pelo ser-com, no qual somos com e em virtude dos outros. Nesta 
direção, o vazio do sujeito é preenchido pela vagueza da impessoalidade e o dizer "eu" 
significa dizer "eu sou" no modo do não-eu como nós. Se aceitarmos o pressuposto que 
o eu relacional está ligado ao sujeito impes-  

 Em sua convivência com os outros o eu da presença torna-se o nós, o 
impessoaL Justamente porque o eu origina-se da relação com os outros e com o mundo, 
podemos afirmar que ele se constitui como relacionaL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ST;§26,p. 180-181.
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soal, então é legítimo afirmarmos que a consistência da presença reside na ímpessoalídade, 
isto é, em sua facticidade. Assim a verdade ôntica da presença consíste em que ela é 
propriamente no modo da impessoalidade, já que ela diz "eu sou" no modo do ser outro, no 
qual é alguém no modo do ninguém.  

Do ponto de vista ôntico, sempre se pode dizer com razão que eu sou este ente. 

No entanto .. , o eu so pode ser  
entendido no sentido de uma indicação formal não constringente de algo que, em 
cada contexto ontológico-fenomenal, pode talvez se revelar como o "seu 
contrário". Nesse caso, o "não-eu" não diz, de forma alguma, um ente em sua 
essência desprovido de "eu", mas indica um determinado modo de ser do próprio 
"eu" como, por exemplo, a perda de si mesmo.9

Do ponto de vista ôntico, a presença sempre diz "eu", este é o modo que ela tem para 
referir-se a si mesma, seja no modo da singularidade ou da impessoalídade. Mas se ela usa a 
mesma expressão para referir-se a si, como podemos saber em qual modo de ser ela está? 
Como saberemos se este "eu" está no modo do impessoal ou da singularidade? Tais 
questionamentos se resolvem, sem contradição, se tomarmos o eu por uma indicação formal, 
segundo a qual a presença pode referir-se a si mesma em seu cotidiano. Por que a figura da 
forma resolveria a possível contradição dos modos de ser da presença? Porque, à medida que 
o eu é uma forma de referência aos modos de ser da presença, ele pode ser concebido como 
um vazio. Somente na forma como vazio, caberia a conjunção do eu como "nós", na 
impessoalidade, e do eu como si mesmo, na singularidade.  

  

Do ponto de vista ontológico, fica mais claro constatarmos a forma vazia do eu, pois, 
ontologicamente, o eu constitui-se como o "não-eu",  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ST;§ 25,p. 172.
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seja na singularidade como o não sendo o outro, ou na impessoalidade como sendo o 
nós. O não-eu como si ou como nós são modos possíveis de ser da presença em seu 
cotidiano, nos quais ela se movimenta e desliza, simultaneamente, de um para outro, 
porque ai ela é livre para ser em diferentes modos. Nesta movimentação e deslizamento, 
a presença diz "eu" de acordo com as diversas maneiras em que ela se revela sendo si 
mesma, mediante os vários modos possíveis de ser da singularidade ou da 
impessoalidade. Onticamente, o eu é uma indicação formal e vazia da presença para 
referir-se a si como facticidade e, ontologicamente, ele é um vazio na forma do não-eu. A 
figura do não-eu apresenta-se como a positividade fundamental da presença, e não 
como uma negatividade no sentido de negação do eu. A positividade fundamental da 
presença está exatamente no vazio que caracteriza o si da presença. Sendo um vazio, a 
cada vez, o si da presença tem que ser, tem que efetivar-se, nesta perspectiva, ele é 
poder-ser. Tal positividade fundamenta o si da presença enquanto modos diversos de 
ser desta, daquela ou de outras maneiras. Porém, resta-nos perguntar: como podemos 
conceber a figura do sujeito na constituição ontológica do eu que acontece como não-
eu? Nesta concepção do eu, a forma possível de constituição do sujeito é a de uma 
figura modal, porque somente na concepção de um sujeito modal, o não-eu que diz "eu" 
tem condições de se fundamentar como modos possíveis de ser. Sendo modal, o sujeito 
aparece como uma multiplicidade de modos de ser ou "uma pluralidade de maneiras 
subjetivas de ser". Sob esse olhar, a acepção de um sujeito modal implica em que a 
presença fundamenta-se segundo modos de ser que lhes são próprios: os diversos 
modos possíveis de ser da impessoalidade e da singularidade.  

Por que podemos afirmar, sem contradição, que o eu da presença pode ser um 
não-eu? Pelo movimento recíproco que há entre as dimensões do ontológico e do ôntico 
originário da diferença ontológica e da circularidade da verdade, enquanto ôntica e 
ontológica. Do ponto de vista ontológico, a presença fundamenta-se na figura de um 
não-eu que  
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diz "eu", porque está aberta a diversos modos possiveis de ser, tornando-se assim o ente 
que ela mesma é, à medida que assume um ou outro modo como sendo seu. Mas do 
ponto de vista ôntico, a presença fundamenta-se na figura do eu que é um não-eu, que é 
uma indicação formal de que ela está situada em algum desses modos de ser, como 
sendo desta ou daquela maneira. A circularidade entre o ôntico e o ontológico, o eu e o 
não-eu, fundamenta o eu como relacional e o sujeito como modaL Dizemos, então, que o 
eu relacional e o sujeito modal são originários da relação entre ser, presença e mundo e 
do deslizamento e movimentação da presença em seus diversos modos de ser no 
mundo.  

Fática e onticamente, a presença diz "eu" apontando para o si que ela mesma não 
é, ai ela é o outro de si mesma: a impessoalidade. Fática e ontologicamente, a presença 
diz "eu" apontando para o si que ela mesma pode ser escapando da impessoalidade. 
Neste momento, ela conquista sua propriedade ou sua singularidade, visto que não está 
mais no modo de ser do outro. Apesar disto, a presença continua sendo ser-com os ou-
tros em um mundo, porque "o ser do que é propriamente si-mesmo não repousa num estado 
excepcional do sujeito que se separou do impessoaL Ele é uma modificação existenciária do 
impessoaL como existenciaL constitutivo."lO Ontológica e faticamente, não significa que a 
presença saiu do impessoal, mas significa que ela sofreu uma modificação em seu modo de 
ser. Ôntica e faticamente, a presença não tem condições de abandonar a impessoalidade, 
porque é nela que ela pode assumir-se como sendo própria ou impropriamente. A 
impessoalidade é fundamental para a constituição do si da presença e para a constituição do 
eu, porque é nela que a presença se fundamenta em diversos modos de ser, a partir da con-
vivência com as outras presenças e da relação com o mundo. A singularidade é, portanto, uma 
modificação existenciária do impessoal, um outro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ST;§ 27,p. 188.
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modo de ser da presença. Nesta modificação, o si da presença conquista sua singularidade, 
escapando-se do ser-outro da impessoalidade: o nós.  

Se a figura do eu remete-nos, simultaneamente, para a impessoalidade e para a 
singularidade, como saberemos a que modo de ser da presença o eu é referência? A resposta 
a esta questão torna-se viável se retomamos a dinâmica originária da diferença ontológica, 
porque ela expõe o movimento de circularidade do eu. Como? Onticamente dizemos "eu" na 
impessoalidade e ontologicamente dizemos "eu" na singularidade. No primeiro caso, o eu se dá 
como "não-eu", no modo do ninguém ou do nós, no qual a presença afirma o eu como o não 
sendo si mesma. No segundo caso, como já apontamos, o eu se dá também como "não-eu", 
porém de modo distinto do primeiro, já que aqui o eu acontece fora do imperativo do nós, 
enquanto encontro do si da presença consigo mesmo. Porque o eu aparece no modo do não-
eu, na impessoalidade e na singularidade, afirmamos que ele é uma indicação formal e vazia, 
através da qual a presença refere-se a si mesma em seu cotidiano, seja em sua convivência 
com as outras presenças ou em sua ocupação com o mundo. Neste viés, a circularidade do eu 
consiste em que ele é no modo do nãoeu. Na positividade de ser si mesmo, na impessoalidade 
e na singularidade, o eu é uma modificação existenciária da presença. O eu, que é o nãoeu no 
impessoal, e o não-eu, que é o eu na singularidade, fundamentamse, ôntica e ontologicamente, 
na impessoalidade. É importante ressaltarmos que esta peculiaridade do eu remete para a 
peculiaridade da relação de latência entre ser e ente pertencente à diferença ontológica. Nela 
compreendemos ser através dos entes, isto é, a compreensão do ser enquanto ser significa 
compreender o ser de um ente, e a compreensão do ente enquanto ente implica na 
compreensão do ente em seu ser.  

Se o eu é não-eu e reciprocamente, por que a presença a continua dizendo "eu" em seu 
cotidiano para referir-se a si mesma? Como podemos caracterizar este eu? Na perspectiva de 
um eu fragmentado e fictício. Por quê? Pelo fato de que, "ontologicamente, existe um abismo 
entre o ser-si-mesmo  
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do si-mesmo que existe propriamente e a identidade do eu que se mantém constante na 
variedade das vivências."11 Diante da nossa correlação de copertencimento entre as 
dimensões do ôntico e do ontológico, podemos ressaltar que, onticamente, o abismo entre a 
identidade e a constância do eu com o si mesmo passa despercebido para a presença, motivo 
pelo qual ela, tranqüila e corriqueiramente, diz "eu" para referir-se a si no cotidiano. Mas 
ontologicamente notamos uma incongruência entre o si e o eu, denotando o abismo entre a 
identidade do si e a constância do eu. A impossibilidade de constância e identidade do eu e do 
si da presença fica mais evidente, quando percebemos que a forma que a presença tem para 
referir-se aos seus diversos modos de ser, é dizendo "eu". Então, ontologicamente, o abismo 
significa que a presença ao assumir o si, na singularidade, e o afirma dizendo "eu", ela já está 
em outro lugar: no "lá" da impessoalidade. Por isto, é impossível a identidade do si e a 
constância do eu porque, ontologicamente, a presença se revela em uma "pluralidade de 
maneiras subjetivas de ser". Como a presença pode transpor este abismo e remeter-se a seu 
si mesmo? Na facticidade. Ontologicamente este abismo é instransponível, mas onticamente 
ele é ilegíveL "E até mesmo quando a própria presença diz explicitamente de si-mesma eu-
aqui, [ ... ] esse eu-aqui não significa um ponto privilegiado da coisa-eu, mas que se 
compreende como ser-em a partir do lá de um mundo à mão, a que a presença se detém em 
suas ocupaçães."12

O copertencimento das dimensões ôntica e ontológica referído a co;junção do si e do eu 
da presença, permite-nos atribuir ao eu relacional e modalo caráter de fragmentação, porque 
além da impessoalidade e da singularidade serem modos distintos de ser da presença, em 
cada um desses modos a presença se dá diferentemente. A partir desta característica 
podemos tam-  

 Onticamente, o ser si mesmo da presença, seja ele próprio ou 
impropriamente, são modos possíveis de ser da presença, que condizem, existenciária e 
faticamente, com o eu da presença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 ST;§27,p.188. 
12 ST;§26,p.175.  
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bém atribuir ao eu relacional o caráter de fictício, porque a presença está sempre se referindo a 
um si e a um eu que são diferentes deles mesmos. Nem na impessoalidade, nem na 
singularidade, o eu da presença é idêntico ao si, visto que a presença se compreende em 
modos distintos de ser ela mesma. Portanto, "a identidade do eu que se mantém constante na 
variedade das vivências" da presença é fictícia, é um recurso de linguagem que a presença 
utiliza para referir-se a si mesma cotidianamente. Estas peculiaridades retiram o caráter de 
identidade e de constância do eu relacionaL Dizemos que o eu é fictício, porque onticamente a 
presença não tem outro modo de referirse a si, senão dizendo" eu" e esquecendo-se do 
abismo, que ontologicamente, existe entre o si e o eu. A identidade do eu consigo mesmo ou 
do si com o eu é ideal e, por esta razão, é difícil para nós encontrá-la na realidade. Esta im-
possibilidade toma-se visível através da circularidade da presença, por um lado, porque nela a 
presença afirma o eu onde há o nós, o não-eu: a impessoalidade. E, por outro lado, porque 
nela a presença afirma o si enquanto o eu, na singularidade que, ontologicamente, também se 
dá como não-eu: como poder-ser. Mesmo na singularidade onde, em princípio, o eu coincidiria 
com o si, a identidade entre o si e o eu já se perdeu, devido ao fato de que a presença somente 
pode referir-se a si mesma, ou seja, dizer "eu" fática e onticamente, recaindo na 
impessoalidade. Esta inferência nos conduz a seguinte afirmação: o dizer sobre o eu implica na 
facticidade da impessoalidade, no esquecimento do abismo que há entre a identidade do si e 
do eu, isto é, no esquecimento da diferença ontológica. "Com a facticidade, o ser-no-mundo da 
presença já se dispersou ou até mesmo se fragmentou em determinados modos de ser-em."13

 

 
Ontologicamente, o eu da presença encontra-se fragmentado em diversos modos de ser si 
mesma, dispersos na impessoalidade. Onticamente, a presença diz "eu" referindo-se aos 
diversos modos de dar-se de seu si mesmo, comungando-os em uma unidade fictícia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ST; 12,p. 102.
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Por que correlacionamos o movimento de deslizamento do si e do eu com a 
dinâmica da diferença ontológica? Porque na diferença ontológica o ser se dá 
previamente e na constituição do eu o si se dá previamente, quer dizer, a compreensão 
do ser acontece antes de o conceituarmos desta ou daquela maneira e a compreensão do 
eu acontece antes de o conceituarmos como sendo deste ou daquele modo. Se o ser e o 
si acontecem enquanto tais, previamente, como podemos falar sobre eles? Relembrando 
o abismo ontológico que há entre a identidade do ser e do ente e a identidade do si e do 
eu. Onticamente, tratamos o ser pelo ente e, reciprocamente, esquecendo-nos de que, 
ontologicamente, são diferentes. Da mesma forma, tratamos o si como eu, esquecendo-
nos de que ele é um não-eu. Para falarmos de ser e ente, na diferença ontológica, 
devemos nos lembrar da compreensão do ser, que é prévia, isto é, não reduzida ainda a 
conceitos, para, em seguida, conceituarmos este ente em seu ser. Assim temos 
condições de conceituar, distintamente, ser e ente. O mesmo movimento de retorno ao 
esquecido acontece na constituição do eu, ou seja, dizemos "eu" se previamente 
compreendemos o ser do si. Na diferença ontológica, a compreensão do ser de um ente 
se dá previamente, e na constituição do eu, a compreensão do ser do si ~_dá previa-
mente. Em nossa facticidade, esquecemos que ontologicamente ser e ente são distintos e 
que o si e o eu não são idênticos. Esquecemos estas distinções ontológicas porque 
vivemos em meio aos entes e em meio aos outros. Onticamente, compreendemos o ente 
e o si em seu ser quando nos lembramos da compreensão do ser que nos permite defini-
Ios enquanto tais, quando nos lembramos da diferença ontológica. Onticamente, com-
preendemos o ser pelo ente e reciprocamente, mas ontologicamente devemos 
"compreender a impossibilidade de se esclarecer o ser pelo ente."14

 

 Por este motivo, 
Heidegger afirmou que a história da metafísica é a história do esquecimento do ser.  

 

 

 
14 ST;§ 43,p. 277.
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Por tratarmos o ontológico como ôntico, dizemos "eu" com segurança e 
tranqüilidade e afirmamos a identidade e constância do eu, para referirmo-nos ao nosso 
modo de ser. Presenciamos assim a similaridade entre o movimento do eu relacional, 
caracterizado como modal, fragmentado e fictício com o movimento circular de desvelar-
se velando-se inerente à circularidade da verdade e da diferença ontológica. A afirmação 
do eu que nos dá a ilusão de conhecimento do si da presença, somente é possível 
onticamente, por isto a constituição do eu na singularidade se dá na impessoalidade, 
como uma modificação ou um outro modo de ser. "Ao conhecer, a presença adquire um 
novo estado de ser, no tocante ao mundo já sempre descoberto."15 Atribuímos a este 
novo estado de ser da presença a denominação de modos de ser, no qual ela se mostra 
situada no mundo desta ou daquela maneira. A presença refere-se a estes modos de ser, 
dízendo "eu". Como este novo estado de ser origina-se do mundo já sempre descoberto 
pela presença, concebemos que a constituição do eu da presença é um eu relacional e, 
conseqüentemente, um sujeito modal que se pronuncia enquanto propriamente sendo 
naquilo que não é (identidade do si e constância do eu, dizendo "nós") e não sendo 
naquilo que propriamente é (modos possíveis e distintos de ser si mesmo: poder~er). Na 
concepção do eu relacional, o eu se apresenta como um não-eu, destituído de identidade 
e constância. Por que então quando a presença expressa o conhecimento de si mesma, 
ela o faz recorrendo aos caracteres de identidade e constância? "Somente porque o ser é 
'na consciência' (Bewusstsein), ou seja, é compreensível na presença, a presença pode 
compreender caracteres ontológicos como independência, 'em si', realidade em geral, e 
conceituá-los."16

Para esclarecermos como a verdade ôntica e ontológica e a diferença entre ser e 
ente propiciam a constituição de um eu relacional, deve-  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ST;§ 13,p. 109. 
16 ST;§ 43,p.  277.
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mos ter sempre presente o nosso modo de aproximação e de apropriação da diferença 
ontológica, qual seja, a compreensão do ser exige a facticidade da existência da 
presença. Por outro lado, a presença somente compreende a si e ao mundo 
compreendendo o ser. Então, para que ocorra a compreensão da presença enquanto o 
ente que ela é e do mundo, faz-se necessária a doação do ser. Há compreensão do ser 
onde há presença e há compreensão da presença e do mundo onde há desvelamento do 
ser. Este fato esclarece a circularidade da verdade e da diferença ontológica: 
compreendemos o ontológico como e a partir do ôntico e reciprocamente. Nesta 
circularidade, a constituição do eu acontece na facticidade da presença, a partir de sua 
relação com os entes que estão juntos com ela no mundo. Nesta perspectiva, afirmamos 
que o eu é relacional, originário da impessoalidade e enquanto tal é facticidade. "O dizer-
eu significa o ente que eu sempre sou enquanto 'eu-sou-e-estou-no-mundo'."17

 

 Sob esse 
prisma, o eu da presença é modal, visto que ela é e está no mundo segundo modos de 
ser, como modificação existenciária. Enquanto tal, o eu da presença é fragmentado e 
fictício e a verdade é dissimulação porque mostra o ôntico como ontológico e este como 
aquele, constituindo e fundamentando-se nesta circularidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ST;§ 64,p. 405. 
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