
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



A FUNÇÃO SIGNIFICATIVA 
 DA LINGUAGEM
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Acylene Maria Cabral Ferreira2

A função significativa da linguagem, através de seus termos afins e dependentes entre si: 
expressão e designação, atua como mediadora entre a estrutura da linguagem e a estrutura do mundo. 
Ao expressar o sentido de algo, a função significativa designa, ao mesmo tempo, a significação do 
mundo para o homem. A linguagem, vista sob esse prisma, é a condição de possibilidade do mundo, 
ela é a via que permite ao homem manter-se no espaço de significabilidade do mundo. Para poder 
explicitar a função significativa da linguagem e sua implicação direta com o homem, foi escolhido 
como pensador-guia o filósofo alemão Martin Heidegger, em sua obra Ser e tempo,
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especificamente os parágrafos 31 a 34.  

 

 

 

 

 

 

1 O termo "significativa" utilizado para definir essa função da linguagem não diz o mesmo que o termo "significância", reservado para 
mostrar o significar do mundo e toda a envergadura que lhe concerne.  
2 Doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ.  
3 Martin Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1960. [Trad. bras. de :Wárcia de Sá Cavalcante, Ser e Tempo. 
Petrópolis: Vozes, 1993] (Doravante, respectivamente, SZ e ST).  
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Em Ser e tempo, a linguagem é vista como modalidade existencial do homem enquanto ser-no-
mundo e como momento constitutivo da relação fundamental existente entre ser e homem. A 
linguagem encontra-se aí estreitamente correlacionada com o ser, pois ela é expressão do 
desvelamento do ser; e também com o homem, já que representa o modo de ser essencial e 
existencial do homem. A linguagem, como discurso, forma uma articulação com as estruturas 
existenciais do homem: disposição e compreensão. O discurso é a exposição do ser, como 
expressão de significabilidade do homem e do mundo. Qual o sentido da linguagem, em relação ao 
ser e ao homem?  

De acordo com o pensamento heideggeriano (1927), o homem estrutura-se sobre três modos 
fundamentais de ser: disposição, compreensão e linguagem. Todos eles têm a capacidade de mostrar 
a abertura e a exposição do ser para o homem. O compreender permite ao homem o acesso à sua 
existência e à dos outros seres que partilham o mundo com ele. A disposição, como manifestação do 
como e onde o homem está, abre-lhe a visão de seu ser, já e sempre existente no mundo. E a 
linguagem é abertura, porque marca o momento de projeção do homem em seu mundo, em sua vida 
e em sua história. Pode-se dizer que cada uma dessas estruturas fundamentais está interligada às três 
dimensões do tempo: o compreender, ao presente; a disposição, ao passado; e a linguagem, ao 
futuro. É preciso ressaltar que a compreensão é considerada por Heidegger um poder-ser, mas esse 
fato não contradiz, nem anula, a correlação que está sendo feita: a compreensão apresentada como 
inerente ao presente e a linguagem ao futuro, porque se consideram, neste trabalho, o compreender, 
a linguagem e a disposição como cooriginários e copertencentes, mas, concomitantemente, coloca-
se a linguagem em relação de privilégio sobre o compreender e a disposição. Essa correlação será 
mais bem esclarecida no decorrer deste trabalho. Mas em que sentido o compreender pode estar 
correlacionado ao presente; a disposição, ao passado; e a linguagem, ao futuro?  

O tempo, representado pelo passado, presente e futuro, não ocupa, na filosofia heideggeriana, 
uma posição de linearidade. Passado,  
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presente e futuro são considerados ekstases do tempo, isto é, são os modos de manifestação do ser e 
determinantes da existência humana. Os ekstases do tempo participam de uma unidade em que eles 
se copertencem na presença e se distinguem pelo modo como se presentam no mundo para os 
homens. O passado mostra-se como o ter sido, o já ser lançado em uma situação. É o acontecimento 
que permite a transmissão e o prosseguimento da existência. O passado, ou melhor, o ter sido pode 
ser acoplado à disposição, porque ele  marca o onde e o como em que alguém se presenta. 

O presente diz o sendo da existência. Ele pode ser correlacionado à compreensão, porque o 
homem só pode compreender o seu passado e o seu futuro a partir do presente. O ekstase do 
presente possibilita ao homem pontuar sua realização de vida para si e para os outros. É através dele 
que o homem pode seguir experienciando o seu passado, tanto quanto angustiando-se e 
promovendo-se pelo seu futuro. O presente caracteriza-se pela presença do ser, enquanto o 
passado e o futuro caracterizam-se pela ausência do presente, que 
também é uma presença, ou seja, é a presença da ausência do 
presente. O passado pode ser visto como ausência do ser, porque este já se deu e se consubstanciou, 
perdeu sua força de ser presente, já era, não é mais. O futuro pode ser considerado como ausência do 
ser, porque ; é pura possibilidade de ser, ainda será. Dessa forma, o passado e o futuro apresentam-se 
como o não-sendo da existência. Mas este não-sendo não significa um vazio, e sim uma possibilidade da 
existência. O passado, enquanto possibilidade de retomada do acontecido, que se lança no futuro e se 
reestrutura no presente, e o futuro, como possibilidade de reformulação do passado, inserido no presente, 
e como possibilidade do advento de novos acontecimentos destinações do ser. 

O futuro mostra-se como poder-ser, como pura possibilidade da existência. Ele é o ekstase que 
impera, porque nele perpassa todo poder-ser, assim como todo poder-não-ser. O futuro apresenta-se 
o ekstase que dá condições ao homem de projetar-se, no presente diante de seu ser já lançado no 
mundo. É no futuro que se 
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libera toda potência de destinação do ser e do homem. O tempo, apresentado como unidade 
ekstática, imprime, através de seus ekstases, o modo de ser dos homens. É pelo fato de o homem ter 
sido seu futuro que ele tem condições de assumir o passado e tornar-se presente em seu tempo. O 
futuro abre ao homem a oportunidade de resgatar o seu passado, não para repeti-lo, mas para superá-
lo e acrescentá-lo. O passado mostra-se como repetição, à medida que, ao apresentar o retorno às 
possibilidades de abertura do homem para o mundo, fecha essas mesmas possibilidades, em um 
processo repetitivo, sem questionamentos daquilo que lhe foi transmitido. O passado deixa de repetir 
a tradição, por um lado, quando passa a participar da existência, infiltrando-se no presente, como 
ser-lançado no futuro que advém, e, por outro, quando se transforma em retomada de possibilidades 
de inaugurar novos acontecimentos.  

O homem, enquanto existência enraizada no futuro, torna-se existência autêntica, ao assumir, no 
seu presente, o seu eu fático, como condicionante de revisão e retomada de possibilidades que 
permitem pontuar e dar abertura à realização de sua existência futura. O homem assume, no 
presente, a exigência de decidir-se sobre o poder-ser de seu ser possível. O presente é a dimensão 
que atua como o instante que marca a decisão de ser ou de não-ser. A dinâmica apresentada pela 
unidade temporal ekstática permite correlacionar o futuro à linguagem, visto que esta projeta o 
homem na sua história, através da compreensão da sua existência, já sempre atual. Nessa 
perspectiva, as estruturas fundamentais do homem: disposição/ter-sido, compreensão/sendo e 
linguagem/poder-ser encontram-se entrelaçadas. E é justamente nesse entrelaçamento que o homem 
se estrutura e o ser ganha sentido. É como temporalidade que o homem edifica-se no mundo. A 
temporalidade, na qual tudo o mais advém, é junção dos diferentes modos que o ser tem de se 
mostrar. Como a linguagem é um dos modos de atualização do ser, ela também acontece através das 
determinações do tempo. A dinâmica ekstática da temporalidade, sobre a qual o homem está 
estruturado, proporciona a identidade essencial do ser e das coisas do mundo;  
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entre elas, o homem. O tempo ekstático representa o horizonte de compreensão do sentido do ser. A 
relação tempo e ser, onde já se encontra incluído o homem, visto que ele é temporalidade, tem seu espaço 
de realização dentro da estrutura da linguagem; são os modos de significação da linguagem que têm a 
capacidade de exprimir e expor a manifestabilidade do ser e do tempo, adjudicando-lhes o seu espaço de 
efetivação. Qual é a forma de estruturação da linguagem em Ser e tempo? Por que essa forma de 
estruturação da linguagem atua como função significativa? Como essa função é capaz de realizar a 
projeção da estrutura da linguagem na estrutura de mundo?  
 
 
FORMA ESTRUTURAL DA LINGUAGEM EM SER E TEMPO 
 
 

"O fundamento ontológico-existencial da linguagem é o discurso.. A linguagem é o pronunciamento do 
discurso" (SZ, p.l6ü, C; l/ST, p.219). Se "o fundamento ontológico-existencial da lingua;:'m é o discurso", 
então o discurso constitui, ao mesmo tempo, a forma de presentação e significação da linguagem 
(considerando-se que  a linguagem toma manifesto e deixa ver a relação essencial entre  
ser e mundo, homem e linguagem), quanto à essência fundamental  do homem; já que, sem discurso, não 

haveria meios de o homem descobrir e participar da relação essencial entre ser, mundo, homem e 
linguagem. O discurso é, portanto, a essência da linguagem, a articulação significativa do homem em 
direção às coisas do mundo. A f'unção primeira do discurso é fazer ver o que é manifesto,função 
hermenêutica, e a função segunda do discurso é exprimir através de palavras o que foi manifesto, função 
apofântica: deixar ver a coisa = ,corrida. O conjunto dessas duas funções do discurso compõem a função 
significativa da linguagem. Enfim, o que é o discurso? Por que ele pode ser considerado essência da 
linguagem?  

O discurso apresenta uma constituição formal e outra existencial. Primeiramente, será explicitada a 
constituição formal do discurso e, em seqüência, a constituição existencial do discurso. O discurso, na  
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sua estrutura formal, fundamenta-se em quatro momentos distintos e correlatos:  

1 O referencial do discurso ou o sobre o quê do discurso, isto é., a manifestabilidade do 
homem e das coisas. O discurso é o que é.. através do tomar manifesto do ser e do mundo.  

2 Aquilo sobre o quê se discorre como tal, o dito. Aquilo que foi manifestado no referencial 
do discurso é desvelado no seu discorrer. O dito é o desvelamento do ser do mundo no referencial 
de manifestabilidade do discurso.  

3 A comunicação pertence tanto ao discursivo, quanto ao referencial. Apenas é possível 
comunicar aquilo que é compartilhado DO mesmo referencial e, por essa razão, pode ser 
compreendido como o discorrido. A comunicação deixa expressar o sentido de algo para algum 
outro, que não necessariamente tem que ser um outro determinado. A comunicação pode ter um 
sentido essencial e isto quer dizer que o significado desvelado nela é o mesmo para todos 05 

falantes. Mas a comunicação também pode ter um sentido particular e aí ela deixa vir ao 
conhecimento algo significativo para um deter-  
minado alguém.  1  

4 O anúncio. É o próprio ato lingüístico. Ele representa o pronunciamento onde se situa a 
modulação, o tempo e o modo de falar. De acordo com a entonação, empregada ao expressar um 
juízo acerca de  algo, é possível perceber em que momento e que situação se es1á I vivenciando no 
mundo. Pode-se referir esse momento à estrutmai

O anúncio pode ser correlacionado à disposição/ter-sido, porque ele marca o como e onde alguém 
ou uma sociedade se expõe e se colocou no mundo. O anúncio, como pronunciamento da 
significação de mundo para um povo, permite que esse povo reveja e reformule (ou não) seus 
pronunciamentos acerca do mundo. Já a comunicação pode ser vista como correlata ao 
compreender/sendo, porque aquilo que é comunicado, exposto como desvelamento de concepções 
de  

 existencial da disposição/ter-sido, a comunicação à 
estrutura existencial da compreensão/sendo e os outros dois primeiros momentos do discurso à 
estrutura existencial da linguagem/poder-ser. Por quê"?  
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alguém ou de uma comunidade, é marcado pela presentação, pela proveniência de realizações. O ato de 
comunicar parece estar cunhado pelo momento do presente, por estar sempre se revelando algo. E o 
referencial do discurso, tanto quanto o discorrido, pode ser atrelado ao futuro/poder-ser, porque, sem o 
referencial e sem o sobre o quê discorrido, que já se encontra inserido no referencial, não se poderia ter 
discurso. Como o referencial e o discorrido apresentam um caráter de antecedência em relação ao anúncio 
e à comunicação, está garantida a eles a sua aderência ao futuro/poder-ser. É claro que todos esses 
momentos formais do discurso pertencem à linguagem, mas como termos interdependentes do discurso - 
essência da linguagem - podem ser correlacionados à temporalidade ekstática, já que ela é o fundamento 
ontológico da linguagem. Por isso, a estrutura formal da linguagem pode também ser representada na 
estrutura essencial da linguagem. Pode-se ainda acrescentar que a estrutura formal é uma 
transmutação da estrutura essencial da linguagem, a constituição formal se 
encontraria dentro da essencial, podendo haver uma separação de ambas, apenas 
para efeito de melhor compreensão da dinâmica da constituição da linguagem.  

Os quatro momentos formais constitutivos do discurso lembram a estrutura formal, que Heidegger 
atribui à estrutura da pergunta (Cf. = ;-.5-S/ST, p.3ü-4). Segundo o autor, a estrutura formal da pergunta é  
constituída pelo questionado, pelo interrogado e pelo perguntado. A semelhança que se está querendo 
mostrar entre as estruturas  
formais do discurso e da pergunta ficará mais bem delineada se  
houve'r uma comparação entre os momentos constitutivos da pergunta e do discurso. O questionado, 
primeiro momento constitutivo da pergunta, pode ser equiparado aos dois primeiros momentos 
constitutivos do discurso. Será que essa afirmação se sustenta, ou será que ela é uma afirmação que não 
se justifica dentro desse contexto? O fundamento dessa afirmação está baseado na constatação de que o 
questionado pode ser comparado ao referencial do discurso, porque o questionado diz respeito ao ser, à 
essência da coisa; ou seja, é a referência propriamente dita que direciona o discurso e devido à qual  
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há um discurso. Por outro lado, no questionado encontra-se presente o sobre o quê é questionado ou 
procurado e, nesse ponto, ele pode ser equiparado ao segundo momento constitutivo do discurso- o 
discorrido - pois, aquilo sobre o quê se discorre é também aquilo sobre o quê se questiona. Assim, o 
questionado cumpre a função na estrutura formal da pergunta que o referencial e o rido realizam dentro 
da estrutura formal do discurso. Por sua vez, o interrogado, segundo momento constitutivo da pergunta, 
representa  a própria coisa a qual se procura; nele, as coisas do são interrogadas em seu próprio ser. De 
acordo com a correlação que  está sendo feita entre os momentos estruturais do discurso e da pergunta, o 
interrogado encontra-se ao lado do terceiro momento estrutural do discurso, a comunicação, porque é o 
fato de se comunicar algo que possibilita o conhecimento das próprias coisas e dos acontecimentos do 
mundo: é pelo fato de se interrogar as coisas em seu próprio ser que se pode ter um conhecimento delas. 
Já o perguntado, terceiro momento constitutivo da estrutura formal da pergunta, refere-se ao sentido do 
ser, ao que se encontra intencionada na pergunta. O perguntado pertence ao questionado, porque é nele 
que. a pergunta alcança seu fim. E por esse motivo, o perguntado pode ser remetido ao anúncio, quarto 
momento estrutural do discurso visto que, no anúncio, é possível perceber toda a intencionalidade e 
sentido do discurso, pela modulação e entonação da voz. A pergunta e o discurso só poderiam ser 
correlacionados através de suas  estruturas formais ou será que se pode afirmar que, por trás dessa ~ 
lhança entre as estruturas, estaria implícito algo mais essencial,. que une pergunta e discurso? Será que 
pergunta e discurso teriam um fundamento comum, que os sustentaria enquanto tais?  
 

Talvez seja possível corroborar que o fundamento intrínseco. pergunta, tanto quanto do discurso, é a 
questão da significabilidade do ser no mundo. A significação do mundo vem à tona como: unidade que 
sustenta a fundamentação da pergunta e do discurso. É a significação que está na base da pergunta e do 
discurso. A estrutura formal do discurso e a da pergunta podem ser tomadas em conjunto 
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como uma forma estrutural da linguagem, têm por fim objetivar as coisas do mundo e estruturá-Io, a 
partir da função significativa da linguagem. A estrutura da linguagem dá condições ao ser de se presentar 
através da estrutura de mundo e o ser oferece à linguagem a possibilidade de significar e articular a 
estrutura do mundo, através  
de sua função significativa. "Significância é a perspectiva em função da qual o mundo se abre como tal ( 
... ) Nesse em função de, o ser-no-mundo se abre como tal. Chamou -se esta abertura de compre::'0. No 
compreender desta função, abre-se conjuntamente a significância que nela se funda" (SZ, p.143/ST, 
p.198). Em Ser e tempo ser e linguagem se copertencem.  
 
 
 
Função Hermeneutica E Apofantica Do Discurso 

Como as funções hermenêutica e apofântica do discurso estão correlacionadas à estrutura formal da 
linguagem? Por que se pode dizer que a função significativa, através de seus termos dependentes e afins, 
expressar e designar, representa as funções hermenêutica e apofantica do discurso? Como a compreensão 
pode fundar a significância da realidade?  

O referencial do discurso está fundamentado na função hermenêutica da linguagem e, como todos os 
outros momentos constitutivos do discurso se fundamentam nesse primeiro, pode-se acrescentar que a 
função hermenêutica abrange o discurso como um todo. Hermenêutico diz respeito ao significado que a 
compreensão e a interpretação dão à historicidade do homem. O referencial do discurso mostra-se, 
antecipadamente, como hermenêutico, porque ele promove a possibilidade de descoberta e compreensão 
da existência do homem em seu mundo. Sem o referencial do discurso, não há possibilidade de a 
linguagem se estruturar. Mas somente o referencial do discurso não constitui linguagem. Ele seria um 
nada sem a conjunção dos demais constituintes do discurso. Se a função hermenêutica cobre todos os 
momentos do discurso, então não há, no  
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discurso, lugar para a função apofântica? Como o referencial do discurso foi relacionado àfunção 
hermenêutica, em decorrência de seu caráter antecipativo, a função apofântica do discurso pode ser 
representada pelo discorrido da linguagem, sobre o quê se discursa: o dito. Porém, para que se 
discorra sobre algo, é necessário que se utilize a comunicação e o anúncio, pois somente assim o 
discurso tem condições de apresentar-se em sua completude. A função apofântica do discurso é 
aquela que deixa ver alguma coisa e a expressa assim como ela é. O que se mostra na função 
apofântica, através dos enunciados do discurso, é o que foi referido, antecipadamente, como sendo a 
própria coisa. Se a função hermenêutica diz respeito ao referencial do discurso e afunção apofântica 
aos demais momentos constitutivos do discurso, e se esses estão fundamentados no primeiro, então o 
que se pode perceber dessa correlação é que a função hermenêutica abrange a função apofântica. 
Talvez se possa ainda observar que a função apofântica é um caso particular da função 
hermenêutica. As funções hermenêutica e apofântica do discurso respondem à FUNÇÃO 
SIGNIFICATIVA DA LINGUAGEM, porque, através dos momentos constitutivos do discurso, são 
capazes de expressar e designar as coisas e acontecimentos do mundo para o homem. Mas, como a 
linguagem, através da sua função hermenêutica e apofântica, dá conta de expressar a 
significabilidade do mundo para o homem?  

O círculo hermenêutico em Heidegger está enraizado no ser do Dasein como cuidado (SZ 3l5/ST 363). O 
caráter projetivo da compreensão, para Heidegger, é a função do ser do Dasein como projeto. A compreensão 
procede por meio da predelineação projetiva porque o ser do Dasein está sempre à frente de si mesmo. A 
concepção heideggeriana da hermenêutica está fundada na ontologia do Dasein como existência. 4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 John D. Caputo, Radical Hermeneutics - Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Bloomington, Indianapolis: Indiana 
University Press, 1987. p.53.  
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O homem é considerado, por Heidegger, como existência e o seu modo de ser determina-se pelo 
compreender a si e ao mundo. A existência é cooriginária com a temporalidade ekstática. Assim, a 
existência apresenta-se como ser-lançado, como sendo e como podendo ser. Da mesma maneira que o 
futuro é o ekstase que predomina na temporalidade ekstática, na existência é a possibilidade que ela tem 
de ser alguma coisa que se destaca como seu momento fundamental. A oportunidade que a 
existência tem de poder realizar-se e ser as possibilidades que lhe estão abertas no futuro/poder-ser, 
sem com isso afastar-se de seu passado/ter-sido e de seu presente/sendo, a caracteriza como 
projeto. "Isso diz, no entanto, que para si mesma a presença é a possibilidade de ser que está entregue à 
sua responsabilidade, é a possibilidade que lhe foi inteiramente lançada. A presença é a possibilidade de 
ser livre para o poder-ser mais próprio (SZ, p.144/ST, p.199). Por que Heidegger afirma que o homem, 
em todos os momentos existenciais da temporalidade ekstática, é sempre possibilidade de ser? Porque o 
homem é determinado pela linguagem, porque ele possui uma estrutura essencial, que se chama 
compreensão projetiva. Na "Introdução", os existenciais constitutivos do homem como ser-no-mundo 
foram correlacionados com os ekstases do tempo da seguinte maneira: o compreender foi referido ao 
presente, a disposição ao passado e a linguagem ao futuro (Cf. p.l e ss). Agora afirma-se que a 
compreensão é projetiva, quer dizer, diz respeito ao poder-ser. Será que se instalou aqui um paradoxo?  

Ciente da afirmação de Heidegger: "compreender é o ser existencial próprio poder ser da pre-sença" 
(SZ, p.144/ST, p.200), e da nossa afirmação: compreensão como o próprio sendo da pre-sença; 
apesar da percepção de que elas apresentam um aspecto de contrariedade, pode-se asseverar 
que, no fundo, não são nem excludentes nem contraditórias. Por quê? Será que a afirmativa de 
Heidegger poderia ser lida da seguinte forma: o compreender é o ser existencial da linguagem 
(poder-ser)? Essa formulação poderia ser entendida como oposição ao pensamento 
heideggeriano, ou ela se configura como proposta de um novo modo de enfocar a 
questão, que diz  
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respeito à linguagem e à compreensão? A compreensão é poder-ser, enquanto ela é projeti va, mas 
quando a compreensão alcança seu fim, expondo-se como compreensão interpretativa, ela se 
exprime como sendo, como acontecendo. É pelo fato de o compreender realizar-se através da 
compreensão projetiva e interpretativa que a compreensão pode deixar de ser vista como poder-ser e 
atuar como sendo, e que a linguagem pode ocupar o ekstase/poder-ser da temporalidade ekstática.  

O foco de interseção dos existenciais constitutivos do homem como ser-no-mundo 
encontra-se projetado sobre a linguagem. Ela é o palco para onde os demais momentos 
constitutivos do homem, como ser que pode compreender, falar, expressar e comunicar, se 
dirigem. O pressuposto, para poder defender essa tese, sem que se corra o risco de cair em 
contradição, é a certeza de que, para compreender e significar alguma coisa, é necessário 
que haja qualquer forma de linguagem. Nesse sentido, a linguagem ganha certo privilégio 
em relação ao compreender, estando esse, por sua vez, subjugado à linguagem, já que ele 
depende dela para operar. É por esse motivo que a linguagem pode ser vista como poder 
ser. A existência, que apresenta a compreensão como seu modo próprio de ser, é, antes de 
tudo, linguagem. Por isso, a linguagem está sendo tomada aqui como poder-ser e a 
compreensão como sendo do poder ser, porque sem linguagem não há compreensão e, 
sem essa, a linguagem cai no vazio, perde-se. Não há linguagem sem compreensão e a 
recíproca é verdadeira. Talvez seja conveniente realçar que a linguagem é o 
desenvolvimento da compreensão. A linguagem é cooriginária com o compreender e a 
disposição, assim como o futuro, o presente e o passado são cooriginários. Do mesmo 
modo que o futuro mantém uma prevalência sobre os outros momentos copertencentes a 
ele, também a linguagem detém o mesmo privilégio. Há uma copertença do presente e do 
passado ao futuro e da disposição e compreensão à linguagem. Mas apesar do privilégio 
que o futuro e a linguagem ocupam nessa relação de copertença e cooriginariedade, não se 
pode ter a temporalidade ekstática sem os  
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outros ekstases e nem a linguagem sem os outros momentos constitutivos da existência. É porque a 
compreensão pertence à linguagem que ela é projetiva e é também poder-ser, pois apenas tem 
possibilidades de se presentar aquilo que ainda não é. O caráter projetivo da compreensão permite ao 
homem que ele articule o poder ser de sua -historicidade. O compreender é projetivo porque o 
homem sempre já sempre se compreendeu como projetado no mundo e sempre compreenderá as 
possibilidades de seu ser lançado, seu sendo e seu poder-ser. “No projetar de possibilidades já se 
antecipou uma compreensão de ser” (SZ, p.147/5T, p.203). O que significa dizer que a compreensão 
é projetiva e é interpretativa? Por que a primeira pode ser referida ao poder-ser e a segunda não? 
Haveria duas compreensões diferentes, ou esses são modos distintos que a compreensão tem para 
mostrar-se? Em que sentido se pode afirmar que o compreender é uma uma estrutura essencial para a 
constituição do homem, como ser de linguagem?  

A compreensão projetiva do homem, como existência, atua no seu futuro, através da repetição 
para trás, movimento no qual o homem tem sido e no qual o seu modo de ser foi realizado. Esse 
movimento para trás é, ao mesmo tempo, um movimento para frente porque é esse movimento para 
trás que pressiona para a frente os modos de ser possíveis que o homem tem de realizar e fazer sua 
história. O homem caminha para frente na sua história, mas não tem como apagar o seu caminho 
anteriormente trilhado. É sobre os acontecimentos passados e presentes que os acontecimentos 
vindouros podem estruturar-se; mas esses mesmos momentos, passados e presentes, antes de sua 
realização eram acontecimentos futuros, eram um determinado modo de compreensão projetiva 
articulada pela linguagem. O passo para trás que o homem dá para poder seguir em frente significa 
manter, no futuro, o passado e o presente, para poder ser verdadeiramente homem. Esse passo para 
trás representa a possibilidade para o ser-lançado de fazer um retomo existencial de seu passado em 
direção ao seu futuro; como representa tal possibilidade, ele está voltado para o contingente e o 
inesperado. As possibi-  



Página 200 
 

lidades do ser-lançado, do sendo e do poder-ser são as peça. construção para a historicidade da 
existência humana. É porque o homem compreende e executa as suas possibilidades de ser que o 
homem é projeto, ou possui uma compreensão projetiva. O homem como existência, é projeto, 
porque ele possui uma pré-compreensão do mundo, que lança as suas possibilidades de ser e o deixa 
• mediante a responsabilidade e determinabilidade que o homem de ser ele próprio; isto é, ter sempre 
de efetivar suas próprias possibilidades de ser. Portanto, o que define o homem como existência é o 
movimento circular de suas possibilidades de ser.  

Em Ser e Tempo a estrutura projetiva da compreensão (princípio husserliano) deriva do ser do Dasein 
como repetição (princípio kierke gaardiano), do momento para frente do Dasein existente. Compreensão 
projetiva porque o ser do Dasein é projetivo, e seu projeto é  conextual porque seu ser é caracterizado por ser 
lançado e tendo sido. A circularidade hermenêutica da compreensão é o subsistema da circulação 0IIlDIIitií no 
ser do Dasein.5

o que a expressão circularidade hermenêutica significa? Qual. sua relação com a 
compreensão projetiva e interpretativa? Que função tem o círculo hermenêutico, para a 
concepção da linguagem A hermenêutica diz respeito à interpretação e à compreensão. 
Tanto a compreensão quanto a interpretação são capacidades que o homem, como ser de 
linguagem, sempre já possui. Interpretar é o modo derivado da compreensão, e a 
articulação da compreensão se fundamenta sobre o compreender. A interpretação é a 
oportunidade que Iprojetar da compreensão tem de elaborar suas possibilidades. A interpretação 
articula, define e determina as possibilidades lançadas pela compreensão projetiva. A 
interpretação é a complementação da compreensão, é onde a compreensão projetiva atinge o seu 
fui toma-se ela mesma; ela é ainda a promotora da significação d linguagem, como 
estruturadora da significabilidade do mundo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ibidem,p.61.
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A compreensão e a interpretação formam a circularidade hermenêutica: não há compreensão 
sem interpretação e vice-versa. Se a compreensão é projetiva, ela é antecipativa, e, se ainda ela 
participa, juntamente com a interpretação, da fundamentação da circularidade hermeneutica, 
então, analogamente, a circularidade hermenêutica deve apresentar também uma estrutura 
antecipativa. A completude da compreensão realizada pela interpretação desenvolve-se, pois, 
mediante estruturas hermenêuticas antecipativas da compreensão -situação hermenêutica. É 
plausível dizer que o conjunto das estrutuhermenêuticas antecipativas representa a condição de 
possibilidade da fundamentação da função significativa em Heidegger. A  
estrutura antecipativa é a possibilidade da elaboração da compreensão,  pelo interpretar. 
Portanto, fica claro que há apenas uma compreensão,, que se realiza na interpretação que, por 
sua vez, pode ser  chamada de compreensão interpretativa, já que essa é expressão da 
compreensão interpretada e designativa. Qual é a atuação da estrutura hermenêutica 
antecipativa? Como ela se constitui?  

 
 
Estrutura Hermenêutica  Antecipativa 
 
 
 
Essa estrutura constitui-se de três elementos fundamentais: 
 
1. Posição prévia, pois o homem lançado no mundo possui condição de avaliar a posição em 

que ele já se encontra situado. Essa estrutura permite que o homem tenha uma idéia de sua 
situação como um todo, podendo assim localizar-se no mundo.  

  2. Visão prévia, em virtude da qual o homem tem possibilidades de ver a situação em que 
se encontra inserido, em um conjunto de acontecimentos. O compreendido e fixado pela posição 
prévia ganha uma direção de como deve ser interpretado na visão prévia. Quando o ver da visão 
prévia aponta uma direção para o que foi estabelecido pela compreensão na posição prévia, o 
compreendido ganha sentido e a interpretação se realiza.  



Página 202 
 

3 Concepção prévia, o que foi compreendido pela posição prévia e determinado pela visão prévia 
é transformado em conceito, pela interpretação, na concepção prévia. A interpretação sempre se 
move por conceitos, por isso se diz que ela se fundamenta sobre concepções prévias. Dessa forma, 
fica registrado que a interpretação da compreensão de algo como tal fundamenta-se sobre uma 
conjuntura antecipativa formada pela posição prévia, visão prévia e concepção prévia.  

Por que a linguagem está fundamentada sobre estruturas antecipativas? Por que a compreensão, 
que é um dos existenciais fundamentais que constituem o homem como existência, como ser-no-
mundo, parece estar subordinada à interpretação e ao conjunto das estruturas prévias? A linguagem 
está fundamentada sobre estruturas antecipativas porque ela é poder-ser. Na compreensão projetiva 
o homem sempre está aberto às suas possibilidades temporais ekstáricaso Essas possibilidades são 
projetadas, fixadas e definidas pela circularidade hermenêutica. É nela que o mundo ganha sua 
significabilidade e que o homem se consolida como compreensão projetiva, como linguagem, como 
aquele que vive antecipadamente como ser-no-mundo. Não é difícil de constatar que o homem só 
tem condições de aceder à significância de seu mundo, de sua vida e existência, assim como de sua 
historicidade - do seu ter sido e devir incrustados no sendo - através da linguagem. A existência 
significativa do mundo encontra-se fundamentada sobre a linguagem e sobre a temporalidade 
ekstática, o mundo se encontra inserido dentro da abertura ekstática: possibilidade de ser. Assim, o 
que define o homem como tal é a linguagem e a temporalidade como abertura O homem é 
linguagem, pertence a ela, e é nesse sentido que o existencial da compreensão está sendo 
apresentado como pertencente à linguagem e como participante da circularidade significativa da 
linguagem. É por isso que o existencial da linguagem ocupa o lugar de excelência na estrutura 
existencial do homem.  

A linguagem cumpre sua função interativa e significativa, através da compreensão e 
interpretação. Compreender e interpretar algo  
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Como  algo, função da circularidade hermenêutica, indica o "como" isso ou aquilo deve 
ser determinado por essa circularidade. "O ‘como’ constitui a estrutura da explicitação 
do compreendido; ele constitui a interpretação" (SZ, p.149/ST, p.205). O "como" 
estrutural da circularidade hermenêutica pertence à interpretação e as estrutura prévias 
dessa mesma circularidade pertencem à compreensão. O ‘como’ hermenêutico vem 
junto com a conjuntura das estruturas antecipativas da compreensão, e tal unidade 
prévia, inerente ao ser do homem, deixa exposto que tudo aquilo que participa do 
mundo com o' homem já possui certa significância, determinada compreensão. Atrás de 
uma interpretação, há sempre outra compreensão oculta. que alimenta a cadeia 
hermenêutica da FUNÇÃO SIGNIFICATIVA DA LINGUAGEM e de seus termos 
afins: a expressão e a designação. Como a circularidade hermenêutica responde aos 
funtivos da função significativa da linguagem?  

Esse círculo da compreensão não é um cerco em que se movimentasse qualquer tipo de 
conhecimento. Ele exprime a estrutura-prévia existencial, própria da presença ( ... ) O 
"círculo" da compreensão pertence à estrutura do sentido, cujo fenômeno tem suas raízes na 
constituição existencial da pre-sença, enquanto compreensão que interpreta ( ... ) Toda 
interpretação se funda na compreensão. O sentido é o que se articula como tal na interpretação 
e que, na compreensão, já se prelineou como possibilidade de articulação. (SZ: 153/ST: 210-1)  

O sentido é articulado de acordo com a significância, jogada no mundo pela compreensão 
projetiva e elaborada pela interpretação. A articulação da compreensão projetiva é o discurso e 
o que é o articulado no discurso é o sentido. O sentido articulado no discurso é sempre 
significativo e por isso diz respeito à significação. O significar é o modo como o sentido existe 
e se mantém. A significabilidade do mundo é uma articulação discursiva significativa. O 
sentido articulado pelo discurso é o fundamento da linguagem e a condição de possibilidade da 
compreensão do ser do mundo. Dessa forma, a significância inerente à estrutura do mundo 
encontra-se atrelada ao sentido, articulado na estrutura significativa da lingua-  
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gem. Mas dizer que algo foi compreendido significa afirmar que o próprio ser das coisas do mundo 
foi compreendido, e não apenas que o compreendido foi só o sentido do mundo, quer dizer que as 
próprias coisas do mundo foram compreendidas.  

Rigorosamente, porém, o que é compreendido não é o sentido, mas o ente e o ser. Sentido 
é aquilo em que se sustenta a compreensibilidade de alguma coisa. Chamamos de sentido 
aquilo que pode articular-se na abertura da compreensão. O conceito de sentido abrange o 
aparelhamento formal daquilo que pertence necessariamente ao que é articulado pela 
interpretação que compreende. Sentido é a perspectiva em função da qual se estrutura o 
projeto pela posição prévia, visão prévia e concepção prévia. É a partir dela que algo se 
torna compreensível como algo. (SZ, p.15l/ST, p.20S)  

O sentido representa, ao mesmo tempo, a estrutura prévia antecipativa da compreensão 
e o "como" hermenêutico" da interpretação e mostra como alguma coisa pode ser 
compreendida e interpretada. O "como" estrutural da interpretação e também do 
compreender, já que a interpretação está fundamentada no compreender, responde ao ser 
da significação, como algo dotado de sentido. O sentido pode parecer ser isso que foi 
interpretado e ainda o que será compreendido na articulação discursiva. O sentido, assim 
entendido, aparece como instrumento de significabilidade para o mundo, através do qual 
toda coisa enquanto tal pode ser compreendida e significada. A articulação discursiva, 
essência da linguagem, tem sua origem no projetar da estrutura antecipativa da 
compreensão. É porque o homem é projeto, isto é, compreende as suas possibilidades 
mais íntimas de ser, que ele pode ter uma compreensão prévia da significação do mundo. 
O homem relaciona-se consigo e com os outros seres com quem partilha o mundo através 
da articulação discursiva da linguagem, que é realizada pela compreensão projetiva e pela 
compreensão interpretativa. A circularidade hermenêutica é orientada pela compreensão 
projetiva. É em função dela que o compreendido pode ser interpretado e tornar-se 
compreensão interpretativa. A compreensão projetiva é anterior à compreensão 
interpretativa. Mas é como se elas  
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acontecessem ao mesmo tempo, pois, logo que a compreensão projetiva compreende algo como 
algo, já entrou em ação o "como" -estrutural hermenêutico da interpretação.  

O sentido, que surge da articulação da compreensão interpretativa, realiza a incorporação da 
possibilidade de ser, que está sempre aberta para a realização do ser no mundo. A possibilidade 
ontológica da significabilidade do mundo está entrelaçada à possibilidade ontológica da 
existência do homem, como ser de linguagem. Daí que todo sentido é sempre referencial, pois 
não há como se ter discurso e sentido se não houver uma referencialidade que os determine. O  
sentido, como fundamento do discurso, representa a totalidade das referências das 
possibilidades de significação do homem e do mundo. A conjuntura das referências do sentido 
inclui a possibilidade de existência significativa do mundo e, obviamente, do homem. O  

sentido passa a ser a possibilidade de existência do homem e do -mundo, através do "como" 
estrutural da interpretação, o qual abre o acesso a toda e qualquer significação. Assim a 
possibilidade de existência da significabilidade do mundo é o sentido, ou seja, o discurso. Mas 
como a compreensão interpretativa mostra o sentido?  

É necessário que se recorra aqui aos quatro momentos formais constitutivos do discurso: o 
referencial do discurso, o discorrido, a comunicação e o anúncio. A eles devem ser 
correlacionados os quatro momentos existenciais e essenciais para a fundamentação do 
discurso: a compreensão projetiva, a compreensão interpretativa ou interpretação, a exposição 
ou comunicação e a proposição. O discor:ido, o sobre o quê se discorre, o lugar onde o discurso 
é comunicado, está fundamentado no referencial do discurso, o qual chama para as coisas do 
mundo a perspectiva determinada, em função da qual elas serão enfocadas. Analogamente, a 
compreensão interpretativa encontra-se fundamentada na compreensão projetiva. Já a 
comunicação e o anúncio apóiam-se no referencial do discurso e sobre o discorrido e, por sua 
vez, a exposição e a proposição se fundamentam sobre a compreensão projetiva e interpretativa. 
Mais especificamente, a proposição e a exposição originam-se da interpretação e,  
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particularmente, a exposição se fundamenta na proposição. Apesar de a exposição e a proposição 
fazerem parte da estrutura existencial e essencial do discurso, elas podem ser equiparadas e 
consideradas como estruturas formais do discurso, porque a exposição tem a mesma maneira de 
expressar a proposição. Toda língua movimentase dentro das mesmas conceituações e modos de 
expressão.  

No primeiro parágrafo do # 34 Heidegger nomeia a proposição como "um derivado extremo da 
interpretação" (SZ: 160). O modo no qual a proposição da interpretação originou-se é essencialmente 
outro do que o modo no qual a interpretação como modus do compreender projetivo se fundamentou (00') 
A interpretação no seu modo mais determinado fundamenta-se no projetar compreensivo, e a proposição 
é descendente da interpretação, poderíamos pensar que, a linguagem agora estaria fundamentada na 
proposição.6

A circularidade hermenêutica apresenta em palavras, através da proposição, o que foi 
compreendido como algo dotado de sentido, como algo que foi lançado pela estrutura hermenêutica 
da compreensão e desenvolvido pela interpretação. A resposta para o que se procurava compreender 
mostra-se, portanto, no sentido dado pelo discurso interpretativo, que tende a deixar alguma coisa 
ser vista assim como é ou como não é. O sentido, como significado, diz o sobre o quê do 
referenciado no discurso e expressa a designação do compreendido através das palavras e da 
articulação dessas na proposição. Como a proposição expressa o sentido da circularidade her-
menêutica, ela também pode ser vista como contendo a mesma estrutura tripla que a circularidade 
que ela demonstra. Como a proposição é derivada da interpretação e a interpretação encontra-se 
fundamentada sobre as estruturas antecipativas da compreensão, a proposição também apóia-se nas 
mesmas estruturas. A proposição pode mostrar:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Friedrich-Wilhelm von Hermann, Subjekt und Dasein - lnterpretationen zu "Sein und Zeit". Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1985. p.97-8.  
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1. Que a coisa está sendo apontada como é, como aparece no mundo e como sujeito da proposição. 
Conforme Heidegger, aqui a proposição conserva o sentido originário de apofântico: deixar a coisa ser 
vista em seu próprio ser (Cf. 5Z, p.154/5T, p.212). A proposição é, nesse primeiro momento, 
demonstração. É possível correlacionar a demonstração da proposição com a posição prévia, onde o 
homem tem a posição de sua situação como um todo, visto que, na demonstração da proposição, o sujeito 
é mostrado como ele mesmo, em seu ser todo, ainda sem ser definido pelas singularidades que lhe serão 
acrescentadas pela predicação. Na posição prévia, a situação é dada enquanto tal e, na proposição, as 
coisas do mundo apontadas tais quais elas se mostram ser. Mas as coisas do mundo geralmente são 
significadas pela predicação e, por isso, são determinadas e particuralizadas, provocando, assim, mudança 
no modo de aparição das coisas do mundo.  

2. Como a coisa está sendo determinada, ou seja, como o sujeito está sendo determinado, predicado. 
Esse segundo momento da proposição é denominado predicação e encontra-se fundamentado no primeiro 
momento da proposição, porque um sujeito só pode ser predicado, determinado através de sua 
demonstração. A função do predicado é a de restringir uma significação ao sujeito. Pode-se dizer que a 
estrutura antecipativa hermenêutica correlativa à predicação é a visão prévia, onde o que foi 
compreendido e interpretado ganha sentido e determinabilidade de sua significação, e na 
proposição é pelo predicar que é atribuído ao sujeito um conteúdo. Isso quer dizer que: 
as coisas do mundo ganham seu modo de ser, pela via do que a visão prévia mostrou da 
situação e, implicitamente, ganham a sua direção, como devem ser encaradas e 
enfocadas pela visão prévia.  
Da mesma forma, acontece com o sujeito predicado. A coisa se mostra como tal na demonstração e, em 
seguida, é-lhe atribuído, pela predicação, um modo de ser; ou seja, como deve ser vista e conceitualizada.  

3. Exposição ou comunicação expressa e pode compartilhar o sentido e o significado do sujeito 
predicado. Esse momento está  
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fundamentado sobre os dois primeiros - demonstração e predicação - e, por isso, deixa ver o que se 
demonstra na predicação. A distinção desse deixar ver da exposição com o da demonstração é que, na 
exposição, o sujeito predicado não precisa estar presente; o que é comunicado pode ser compartilhado (ou 
não), visto que o sujeito já foi apontado e predicado nos momentos anteriores. A exposição ou 
comunicação é a possibilidade que a proposição tem de transmitir o sujeito predicado e, nesse sentido, ela 
pode ser chamada de comunicação determinante. Na comunicação proposicional, aquilo que foi 
articulado compreensivamente é reportado. A comunicação proposicional pode ser correlacionada à 
concepção prévia, pois a proposição apenas pode expor algo e demonstrá-Io a partir de conceitualidades. 
"Se reunirmos essas três acepções de 'proposição' numa visão uniforme de todo o fenômeno, teremos a 
seguinte definição: a proposição é uma demonstração que determina através da comunicação" (SZ: 
156/ST: 214). A reunião desses três momentos constitutivos da proposição pode ser comparada ao caráter 
apofântico da questão da linguagem em Ser e tempo, em contraposição com os três momentos 
constitutivos da estrutura antecipativa da compreensão, que dizem respeito à visão hermenêutica da 
linguagem nessa mesma obra. Assim sendo, pode-se afirmar que 0# 32 refere-se ao momento 
hermenêutico e o # 33 ao momento apofântico da linguagem.  

 
 

Conclusão 
 

Ao correlacionar a estrutura tripla antecipativa da compreensão à estrutura tripla da proposição 
pretende-se, implicitamente, deixar claro que o "como" estrutural hermenêutico da interpretação trans-
forma-se no "como" apofântico na proposição, que o "como" apofântico do discurso proposicional deriva 
do "como" hermenêutico da articulação discursiva; ou seja, a predicação é originária da interpretação. O 
que foi compreendido e interpretado no nível pré-temático tem condições de, na predicação, ser 
tematizado, formalizado e  
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organizado em discurso significativo. "Com isso, a compreensão e a interpretação aparecem com 
maior nitidez" (SZ, p.154/ST, p.2l1) . .l perspectiva, o "como" hermenêutico pode ser 
considerado - como pré-predicativo, já que ele se refere à estrutura antecipativa da  
interpretação, e o "como" apofântico pode ser tomado como instância predicativa, derivada da 
interpretação como pré-predicativa, -visto que responde à determinação e restrição do sujeito a 
um certo conteúdo ou da coisa a um certo significado. É como se primeiro houvesse o "como" 
hermenêutico, que dá uma interpretação ao homem da situação em que ele se encontra, e depois 
entrasse em cena o "como" apofântico, que teria a função de recortar e emoldurar um fato da 
realidade, atribuindo-lhe um conteúdo e definindo-lhe um sentido. Portanto, o "como" 
apofântico pode ser considerado como momento essencial da proposição, na sua função 
predicativa. Mas convém ressaltar que esse momento essencial da proposição não acontece por 
si só; ele se encontra atrelado e dependente da circularidade hermenêutica. A proposição 
necessita das estruturas prévias da compreensão para operar. Por esse motivo é que cada 
momento  constitutivo da proposição foi mostrado aqui como correlacionado 
aos momentos estruturais da circularidade hermenêutica, a fim de expor o 
seu inevitável entrelaçamento.  

A estrutura "como" da interpretação se modificou. O "como" já não 'basta para cumprir a 
função de apropriar-se do que se compreende numa totalidade conjuntura!. No tocante às suas 
possibilidades de articular relações de remissão, o "como" separou-se da significância, 
constitutiva do mundo circundante. O "como" é forçado a nivelar-se com o ser ,simplesmente 
dado ( ... ) A vantagem da proposição consiste nesse nivelamento que transforma o "como" 
originário da interpretação, guiada pela circunvisão, no "como" de uma determinação do que é 
simplesmente ::::do. Somente assim a proposição adquire a possibilidade de pura visualização 
demonstrativa. (SZ: 158/ST: 216)  

A possibilidade de visualização demonstrativa da proposição recai sobre as palavras. Essas 
também estão fundamentadas no discurso e permitem que os homens travem relações entre si e com  
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as coisas do mundo. Quando o homem designa palavras às coisas, ele deixa que as coisas apareçam 
no mundo tais como parecem ser. A proximidade que as palavras proporcionam ao homem em 
relação à coisas do mundo é uma manifestação da essência da linguagem. Essa relação de 
proximidade pode ser vista como relação hermenêutica, porque deriva das relações travadas entre as 
diversas compreensões existentes e também entre as possibilidades de compreensão que estão por 
acontecer sobre as coisas do mundo. Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da pre-
sença de tal maneira que, em si mesmo, esse ser abre e mostra a quantas anda seu próprio ser (SZ, 
p.144/ST, p.200). Compreender é, em si mesmo, um situarse no mundo e um comportar-se de 
palavras. O vir à palavra da significação da coisa compreendida apresenta-se como o expressarse da 
linguagem.  

As significações são anteriores às palavras e representam a fonte de proveniência para a 
manifestação das palavras. Essas são o modo pelo qual as significações se incorporam e se mostram 
no mundo. As palavras representam a possibilidade do expressar-se do discurso, e assim da 
linguagem. Porém não é a palavra que funda a linguagem, mas é a linguagem que dá condições de 
as palavras se fundamentarem. No expressar-se das palavras, a linguagem encontra meios de 
exprimir a significabilidade, articulada pelo discurso. A comunicação por palavras pode ser vista 
como sendo a essência do discurso. A partir dessa consideração, a palavra comunicada pode ser 
relacionada aos termos dependentes entre si e afins da função significativa: expressar e designar, 
pois a comunicação por palavras é a expressão da significação do sentido do discurso e também a 
designação da significabilidade do discurso, já que, ao expressar o significado de algo, é comum 
atribuir-lhe um predicado que defina o seu sentido. "A totalidade significativa da 
compreensibilidade vem à palavra. Das significações brotam palavras. As palavras, porém, não são 
coisas dotadas de significado" (SZ, p.161/ST, p.219), elas determinam a condição de ser da coisa. As 
palavras, como essência do discurso, realizam a discussão sobre algo, instituindo-o em um modo  
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determinado de ser. Cabe ressaltar ainda que a escuta e o calar são constitutivos do discurso e, dada a sua 
complexidade, tomam-se tema para um outro trabalho.  

Por que motivo a concepção da linguagem em Ser e tempo foi vista como a função significativa da 
linguagem? O que garante à função significativa que essa concepção da linguagem preencha as 
exigências de seus funtivos? Como a função significativa diz respeito à realidade? A concepção da 
linguagem em Ser e tempo responde às exigências da função significativa, que são o expressar e o desi-
gnar, através das estruturas antecipativas da compreensão e da articulação do sentido pelo discurso. A 
comunicação, momento constitutivo da estrutura formal do discurso e a exposição (comunicação)  
constitutiva da estrutura existencial e essencial do discurso cumprem  
O papel do funtivo expressar da função significativa, porque elas exprimem o que foi compreendido e 
interpretado pela circularidade hermenêutica. A predicação, momento constitutivo da proposição e 
derivada da interpretação, conceme ao funtivo designar dessa função. Pode-se dizer que toda a 
estruturação da linguagem como discurso em Ser e tempo vem preencher o entendimento que se tem da 
função significativa da linguagem: função que tem a capacidade de expressar e designar a 
significabilidade do mundo. Dessa forma, a função significativa relaciona a estrutura da linguagem à 
estrutura do mundo. A função significativa comporta e faz relacionar-se o sentido e a existência do 
mundo, e assim diz a realidade.  
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