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RESUMO 

 

 

 

Nosso solo de investigação é a analítica existencial realizada por Heidegger em 

Ser e Tempo. Para mostrar como se dá a questão da significação explicitaremos o modo 

pelo qual se realiza o copertencimento entre os existenciais da mundanidade, do 

compreender e da fala, com o objetivo de apontar como eles são constitutivos da 

estrutura fundamental da unidade da presença enquanto ser-no-mundo. Analisaremos o 

fundamento pré-temático e pré-predicativo da significação a partir da significância, 

como condição de possibilidade para a articulação do sentido de ser de um ente no 

enunciado. 
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RESUMÉ 

 

 

 

Notre sol de recherche c’est l’analytique existentielle realisé par Heidegger dans 

Être et Temps. Pour montrer comme s’ensuit la question de la signification on doit 

expliciter la manière pour laquelle il y a le co-appartenance entre les existenciaux de la 

mondanité, du comprendre et du discours, avec l’objectif d’indiquer comme ils sont 

constitutifs de la structure fondamental de l’unité de la presence comme être-au-monde. 

On doit analyser le fondement pre-thématique et antéprédicatif de la signification à 

partir de la signifiance, comme conditon de la possibilité de l’articulation du sens d’être 

d’un etant dans le enoncé. 

 
 
Mots-clé : signification, signifiance, mondanité, comprendre, discours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

Para desenvolvermos a questão da significação em Ser e Tempo recorreremos ao 

método da fenomenologia-hermenêutica de Martim Heidegger, o qual servirá de 

caminho para a questão ontológica que será investigada, a saber, o sentido do ser. 

Ontologia, fenomenologia e hermenêutica se complementam e se estruturam em um 

modo circular de questionamento sobre o fundamento disto que é o homem e o mundo. 

A investigação do sentido do ser consiste em uma tentativa de superação da 

metafísica desempenhada por Heidegger. A filosofia moderna, radicada no pensamento 

cartesiano, com o seu critério de objetividade científica toma como base de seu 

pensamento a subjetividade. Como modo de romper com a substancialidade como 

definição do ser, e do mesmo modo com a dicotomia entre sujeito-objeto do 

pensamento moderno, Heidegger “desdobra um método fenomenológico que radica nas 

possibilidades da existência”.¹ Esse método pretende ser a superação do esquema 

sujeito-objeto. 

Para tal, palavras como ser, essência, tempo, espaço, linguagem, significado, 

mundo são tratadas nesta obra com um sentido desubstancializado. Essa 

desubstancialização de conceitos abordados pela metafísica tradicional é caracterizada 

como “destruição [ou desconstrução – grifos nosso] das camadas sedimentares que por 

fim, outrora como hoje, não vem ao encontro senão na língua falada”.² Essa 

descontrução da linguagem conceitual da metafísica é dada como caminho à sua 

experiência originária, ou seja, ao seu fundamento ontológico. 

 A analítica existencial realizada na primeira seção, como ponto de partida para 

o desenvolvimento de uma ontologia fundamental, revela o homem como presença 

(Dasein)³. Esta é analisada como existência em seu caráter de abertura e relação com o  

 

______________________ 

1. STEIN, Ernildo. Compreensão e finitude: Estrutura e movimento da interrogação heideggeriana. 

Ijuí: Unijui, 2001, p. 146. 

2. GADAMER, H-G. Hermenêutica em retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 26. 

3. Presença é a tradução brasileira para a palavra Dasein dada por Márcia de Sá Cavalcante 
Schubak em Ser e Tempo. O termo em alemão é traduzido literalmente por ser-aí. Porém, aí é 
uma partícula que em português expressa um sentido espacial, motivo pelo qual a tradutora 
optou pela palavra “presença”. Esta mantém na partícula “pre” o caráter antecipativo que 
expressa a abertura do Da, enquanto que “sença” é proveniente do latim ens que pretende 
designar o ente em seu ser. Doravante será utilizada a palavra “presença”, conforme a tradução 
brasileira de Ser e Tempo. 



ser. Esta relação é dada a partir da facticidade da presença como ser-no-mundo. 

Enquanto tal, ela está fora de si, lançada no mundo e dentro do mundo retorna a si, visto 

que é constituída pela mundanidade do mundo. Não há desse modo uma supremacia da 

consciência como sujeito conhecedor e legitimador do estatuto ontológico do mundo. 

Assim, a presença não pode ser considerada nem como substância, nem como 

sujeito, mas existência, em seu caráter de abertura e de relação com o ser. Realizando 

uma análise existencial das estruturas constitutivas da presença, Heidegger analisa 

simultaneamente as possibilidades da filosofia em sua finitude. Esse questionamento 

não pode acontecer se aquele que questiona não se atentar para as condições finitas de 

sua interrogação e de sua condição. Uma vez que não se possa recorrer a uma 

“referência a um elemento extrínseco à condição humana do filosofar”.4 A tradição 

filosófica caminhou na contramão dessa finitude do homem e do filosofar. 

A presença se move em um plano fático e cotidiano, desse modo analisaremos o 

acontecer concreto de sua abertura. Ora, o caminho de acesso ao ser se radica no fato de 

que o homem já sempre está em relação com o “seu” ser. O homem fático se 

compreende em suas possibilidades de ser como abertura finita. Assim a via de acesso 

ao ser é a existência, que compreende as suas possibilidades de ser a partir de sua 

facticidade. Não se tratando assim, de uma entificação de um ser em si. 

A Compreensão do sentido do ser da presença e do mundo como finitude se dá 

no tempo. Através da cura, a totalidade do todo estrutural da presença, ou seja, o nexo 

dos existenciais que estruturam a presença, se concebe o sentido do ser que acontece 

como temporalidade. Enquanto finita a presença é temporal e temporaliza os entes 

intramundanos. 

Heidegger pretende revelar a partir da estrutura ser-no-mundo a insuficiência da cisão 

ontológica e epistemológica entre sujeito e objeto para fundamentar a presença como 

existência e o mundo como fenômeno. Sujeito e objeto são derivados da circularidade 

ontológica que estrutura e fundamenta a unidade entre ser e ente. Essa circularidade 

sustenta a própria existência da presença em sua finitude. Nas palavras de E. Stein, nós 

somos este círculo, “pois sem essa relação com o ser, [e com o tempo – grifos nossos], 

não somos homens”.5 A separação das estruturas existenciais que constituem o círculo 

____________________ 

4. STEIN, Ernildo. Compreensão e finitude: Estrutura e movimento da interrogação heideggeriana. 

p. 146. 

5. Idem. Ibidem, p. 268. 



do compreender é dada assim como uma separação entre ser e ente, fazendo, desse 

modo, parte da constituição do círculo hermenêutico a diferença ontológica, que em Ser 

e Tempo pode ser vista como diferença entre o ôntico e o ontológico. 

A diferença ontológica e a circularidade hermenêutica são dadas assim em Ser e 

Tempo em um movimento de estruturação mútua. A circularidade assegura, por sua vez, 

a unidade entre ser e ente, explicitando a diferença em uma analise formal das estruturas 

disto que faticamente não se pode separar. A diferença entre ser e ente é, nessa medida, 

uma diferença no mesmo, que conduzirá a investigação ontológica sobre o sentido do 

ser. 

É por esse terreno que a questão da significação será conduzida. A possibilidade 

da constituição da significabilidade do mundo é dada a partir do modo pelo qual a 

presença enquanto ser-no-mundo compreende as suas possibilidades de ser 

compreendendo os demais entes no mundo e as outras presenças. Essa compreensão de 

ser constitui a presença em uma circularidade. É nessa circularidade finita do 

copertencimento dos existenciais que estruturam a presença que se dá a 

significabilidade do mundo e da presença.  

Enquanto compreensão de ser e poder-ser a presença compreende o mundo 

como acolhimento e apropriação das possibilidades nas quais o mundo se desvela para 

ela, de modo que as possibilidades de descoberta do mundo estejam de tal forma 

emaranhada com as possibilidades de ser da presença que estas não possam se 

distinguir. É enquanto acolhimento e apropriação do mundo que a presença pode 

determiná-lo em significações. A significabilidade do mundo é constituída pela 

presença porque mundo a estrutura e a constitui ontologicamente. 

No nexo existente entre a análise do existencial da mundanidade, da disposição, 

do compreender e da fala, o autor oferece elementos para essa tentativa de realizar uma 

leitura da constituição ontológico-existencial da significação. O que alguns 

comentadores como Tatiana Bay, Arion Kelkel, Christina Lafont e Patricio Ugarte, 

descrevem como uma “teoria da significação” no pensamento heideggeriano. Com a 

análise da constituição ontológico-existencial da significação, pretendemos explicitar 

uma significação ontológica como fundamento da possibilidade do significado no 

enunciado predicativo.  

Tal fundamento ontológico se dá como significabilidade pré-temática e pré-

predicativa determinada pela abertura da significância. Sendo esta a estrutura da 

mundanidade, como totalidade aberta das relações referenciais da totalidade 



instrumental e conjuntural dos entes intramundanos. A possibilidade do pronunciamento 

e do enunciado predicativo sobre o ser de algo é dada pelo existencial da fala, onde, 

nessa medida, reside a possibilidade de verbalização do significado. Desse modo, 

enquanto a fala se articula com a mundanidade, a significabilidade pré-temática e pré-

predicativa apresentada na mundanidade, é passível de verbalização que pode ser 

pronunciada e também enunciada predicativamente. 

Procuraremos mostrar como Heidegger responde, em Ser e Tempo, sob uma 

perspectiva ontológica, como é possível que a linguagem seja uma via de acesso ao 

mundo. Para ele, a linguagem não é apenas uma via de acesso epistemológico ao 

mundo, mas de acesso ontológico. A linguagem possui uma estrutura significativa 

coincidente com a estrutura do mundo, porque este por sua vez também é constituído 

por uma estrutura significativa pré-teórica, a qual é dada como fundamento de sua 

conformidade com a linguagem. Do mesmo modo, linguagem e mundo são concebidos 

em uma conformidade por estarem primordialmente estruturados na própria existência 

da presença. Assim, há um nexo entre as aberturas da presença e do mundo - a partir do 

qual esta pode projetar-se em suas possibilidades e compreender o seu próprio ser como 

ser-no-mundo, significando a si e ao mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. A mundanidade do mundo 

 

I.1 Presença e mundo 

 

A partir de Descartes há um deslocamento epistemológico e ontológico entre 

homem e mundo. A concepção de res cogitans e res extensas legitima um sujeito que 

pensa e conhece certa e indubitavelmente o objeto que se lhe apresenta. O legado dessa 

estrutura da correlação sujeito-objeto perdura por toda a modernidade e 

contemporaneidade. Heidegger considerou a leitura dessa correlação insuficiente para 

dar conta do fenômeno ontológico do mundo. A ontologia fundamental realizada em Ser 

e Tempo dá início à busca do sentido do ser, até então esquecido pela metafísica 

tradicional, com o objetivo de superar o binômio sujeito-objeto através da analítica 

existencial da presença. 

Heidegger pensa o homem fora da estrutura ontológica do sujeito separado do 

mundo objetivo, que estabelece condições de possibilidades para garantir 

conhecimentos claros e evidentes acerca mundo. Em função dessa cisão entre homem e 

mundo inaugurada por Descartes, temos em Ser e Tempo a analise da existencialidade 

da presença, como estrutura ontológica que aponta uma unidade entre presença e 

mundo. Essa unidade estrutural é denominada de ser-no-mundo. A possibilidade de 

conhecimento se dá a partir do encontro das aberturas de presença e mundo, que torna 

possível uma significação de ambos. Ora, a presença significa a si em um determinado 

contexto, o mundo é o contexto e do mesmo modo, a constituição significativa da 

presença. Assim, sua constituição ontológico-existencial é o reflexo da significabilidade 

do mundo. Não há como separá-los. 

Na unidade estrutural do ser-no-mundo reside os existenciais “ser-em”, “ser-

com” e “ser-junto”. Assim, ser-no-mundo reflete o contexto em que a presença se 

insere, a saber, em meio a mundo (ser-em); o caráter de comunidade que a determina 

como ser-com os outros, as outras co-presenças; e o modo pelo qual ela sempre está 

junto a mundo, i. é, junto às coisas que se dão no mundo, os entes intramundanos (ser-

junto). 

Essa estrutura pretende justamente desconstruir o conceito de sujeito solipsista 

cartesiano. A presença não designa um “eu”, nem indivíduos isolados, tampouco a sua 

totalidade. Ela é nivelada, o seu “quem” responde a um “a gente”, no impessoal, e desse 

modo a ninguém. 



O “eu” é, para Heidegger, um indicador formal do contexto relacional no qual a 

presença se encontra. Nessa medida, ele tem uma função espacializante, uma vez que 

estabelece relações de proximidade, distanciamento e direcionamento da presença em 

relação ao mundo. Não se trata, nessa medida, de um eu coisificado, substancializado 

que se mantenha sempre idêntico por detrás de suas vivências.6 Mas um “eu” que se 

auto-referencia e diferencia de um “tu”, e se insere em um contexto de um “nós”. 

A presença possui um caráter antecipativo, explicitado em seu pre. A estrutura 

fundamental da presença deve mostrar o modo pelo qual esta se mantém 

originariamente em uma unidade com o mundo. Esse nexo é explicitado a partir da 

análise de sua estrutura como ser-no-mundo. Ora, essa estrutura não pretende designar a 

presença como algo “dentro” do mundo como uma coisa em um recipiente. 

Há uma diferença entre o modo pelo qual a presença está no mundo, e o modo 

como os entes intramundanos estão no mundo. Estes podem ser considerados como 

“dentro” do mundo. A presença, ao contrário, é um ser-em meio ao mundo, pois se 

mantém em relação com as outras presenças, com os entes intramundanos, e nessa 

medida, também consigo mesma, sendo assim capaz de compreender e significar o 

mundo, aos outros e a si. 

A relação da presença com os entes se dá na medida em que ela, enquanto ser-

no-mundo, está referenciada em um contexto em que mundo acontece. Essa estrutura 

não só pretende explicitar que a presença e o mundo se mantêm em uma unidade, mas 

que mundo constitui existencialmente a presença e que esta constitui ontologicamente o 

mundo. 

Uma vez que se trate de uma análise ontológica da existencialidade da presença, 

o termo homem não faz parte da analítica, uma vez que não se trata de uma abordagem 

ôntico-científica, a qual a biologia, a antropologia e outros ramos da ciência pretendem 

executar. Com a ontologia fundamental realizada em Ser e Tempo Heidegger pretende 

explicitar o modo pelo qual a presença está em relação com o seu ser e com o mundo. 

Na mesma medida em que questionará sobre o sentido do ser em relação com a 

temporalidade. 

 

O ente que temos a tarefa de analisar somos nós mesmos. O ser deste ente é  
 

_______________________ 

6. Cf. PASQUA, Hervé. Introdução à leitura de Ser e Tempo de Martin Heidegger. Lisboa: 

Instituto PIAGET, p. 65. 



sempre e cada vez meu. Em seu ser, isto é, sendo, este ente se relaciona com 
o seu ser. Como um ente deste ser, a presença se entrega à responsabilidade 
de assumir seu próprio ser. Ser é o que neste ente está sempre em jogo.7 
 

 
A abordagem sobre o sentido do ser é realizada tomando-se como interlocutora a 

metafísica tradicional, a qual segundo Heidegger foi determinada pelo esquecimento ou 

entificação do ser, oriunda da dubiedade entre ser e ente inaugurada por Aristóteles. 

Essa dubiedade inerente a metafísica tradicional, Heidegger nomeia de diferença 

ontológica. Esta é caracterizada pela circularidade ontológica entre ser e ente que torna 

manifesto a unidade dessa diferença em um copertencimento. A diferença e a 

circularidade ontológicas constituem assim o modo de ser da presença. 

Em Ser e Tempo, a presença é um ente privilegiado frente aos outros entes, 

porque é estruturada pela compreensão de ser. A análise da presença é realizada a partir 

da cotidianidade de sua existência, por isto ela é constituída por existenciais, os quais 

formam a totalidade do seu todo estrutural, qual seja, a cura. Diferenciando-se assim dos 

entes intramundanos, que são estruturados por “categorias”8 Existindo, a presença 

compreende o ser dos entes, projetando-se em suas possibilidades de ser. Esta é uma 

determinação existencial, o que significa que a presença não pode deixar de estar em 

relação com o seu ser. Assim, o ser da presença se mostra a cada vez como poder-ser.  

Como a unidade estrutural da presença é ser-no-mundo, analisaremos o 

fenômeno do mundo a partir da análise da existencialidade da presença. Nessa unidade 

estrutural a mundanidade se apresenta como um existencial que constitui o modo de ser 

da presença. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

7. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 85. 
8. Categoria não está aqui sendo utilizado nos termos da filosofia tradicional, legado pelo 

pensamento de Aristóteles. Heidegger realiza uma hermenêutica do sentido originário da 

etimologia grega. Em assim sendo, categoria provém de kategorein, que designa o modo pelo 

qual “os entes se deixam e se fazem ver em seu ser”.   

 



I.2 A mundanidade: instrumentos, signos e referencialidade 

 

Explicitar o fenômeno do mundo em Ser e Tempo não significa dar conta de uma 

totalidade de entes intramundanos, nem atingir a sua “natureza” a partir de resultados da 

ciência matemática; tampouco valores sobrepostos às coisas, pois estes só podem ser 

atribuídos às coisas a partir do próprio mundo9. Ora, a totalidade das coisas, bem como 

os valores que a elas atribuímos, são insuficientes para dizer sobre o mundo, pois o 

estatuto dos valores pressupõe a existência do mundo. Como então explicitar o mundo 

em sua mundanidade?  

O fenômeno da mundanidade do mundo faz parte da constituição ontológico-

existencial da presença. Portanto, analisar o existencial da mundanidade significa 

compreender o ser desse ente privilegiado, qual seja, a presença, em sua estrutura 

fundamental. A análise do existencial da mundanidade não pode ser realizada em 

separado dos outros existenciais, uma vez que a unidade do todo estrutural destes 

determinam fundamentalmente o modo de ser da presença como cura. A mundanidade 

revela o ser do mundo na perspectiva da presença. 

Na abordagem da mundanidade do mundo realizada no terceiro capítulo de Ser e 

Tempo se configura uma relação de familiaridade e pertinência entre presença e mundo. 

Nessa familiaridade se mantém a reciprocidade da abertura e significatividade entre 

ambos. Essa significabilidade é aberta pela significância. Porém, para entender a 

maneira pela qual a significância constitui a estrutura da mundanidade do mundo, 

devemos esclarecer antes de mais como se dá o fenômeno do mundo em Ser e Tempo. 

A pertinência entre mundo e presença sustenta-se na análise existencial da 

mundanidade como estrutura fundamental da presença enquanto ser-no-mundo. A 

análise da mundanidade é feita a partir do mundo mais próximo da presença, a saber, o 

mundo circundante. Nele, os entes intramundanos vêm ao encontro da presença e se 

determinam como instrumentos a partir da ocupação que se faz deles. É no trato com as 

coisas do mundo que se compreende, interpreta e articula o sentido do ser dos entes. Os 

entes intramundanos, enquanto instrumentos com os quais a presença lida, é estruturado 

pelo ser-para e pelo para-que. O ser-para é o caráter ontológico do instrumento, a sua 

serventia; o para-quê é a possibilidade ontológica de sua empregabilidade. A serventia e  

 

_______________________ 

9. Cf. BIEMEL, W. Concept du monde chez Heidegger. Paris: j. Vrin, 1987, p. 16. 



a empregabilidade dos instrumentos são determinadas como manualidade. Esta, por sua 

vez, revela o ser do ente intramundano como manual, na lida cotidiana da presença. 

A manualidade tem a função ontológica de revelar o ser dos entes. Fora da 

manualidade os entes intramundanos são seres simplesmente dados, ou seja, são a 

condição de possibilidade da manualidade. Assim os entes descobertos na manualidade 

não são compreendidos primeiramente e de modo imediato como puras coisas, antes 

eles são determinados pelo caráter de seu ser-para, isto é, de sua serventia. O que não 

significa por sua vez, que a presença é movida por um “utilitarismo”, mas que 

constitutivamente ela sempre é no modo de ser da ocupação. Estando em todo momento 

se relacionando e se remetendo às coisas.10 Por exemplo, quando estou sentada em uma 

cadeira, mesmo sem fazer nada, me mantenho em relação com a cadeira, me ocupo com 

ela, na medida em que me sento nela. Do mesmo modo, acontece com o uso que faço da 

cama quando durmo. A presença nunca deixa de estar remetida ao mundo, nesse 

sentido, ela é estruturada ontologicamente pela referencialidade.  

A lida com os instrumentos difere do conhecimento teórico que temos deles. 

Este por sua vez, é derivado da circunvisão ocupacional da mundanidade. Nessa 

medida, conhecer teoricamente ou especulativamente é um modo de se ocupar com o 

mundo.11 A prática, na qual se insere a lida com as coisas, não é a-teórica. Não se trata 

de uma cisão entre o prático e o especulativo. Trata-se ao contrário de uma derivação, 

de uma originariedade, onde não se pode conceber conhecimento teórico que não esteja 

fundado na ocupação da mundanidade e vice-versa. Essa derivação não é revelada pelos 

conhecimentos teóricos feitos em torno de determinados objetos de pesquisa, na medida 

em que na ciência haja a necessidade de se isolar objetos e tomá-los por eles mesmos, 

como escopo de uma investigação. A análise da mundanidade torna manifesto o 

fenômeno de remissões referenciais que fundam tais investigações. 

A análise ontológica dos instrumentos revela-os em uma rede de remissões, 

formando um complexo instrumental e referencial. Um instrumento não se dá fora de  

 

_________________________ 

10. Cf. KELKEL. A. A. La legende de l’être. Langage et poésie chez Heidegger. Paris : Librairie 

philosophique J. Vrin, 1980. p. 212. 

11. Cf. BIEMEL, W. Concept du monde chez Heidegger. p. 144. 

 



uma conjuntura, conquanto se possa considerá-lo isoladamente, ele sempre estará 

remetido a outros instrumentos, fazendo parte de uma totalidade instrumental. Nessa 

totalidade a presença descobre a estrutura de remissões, e o ente em sua manualidade. 

Desse modo, todo instrumento revela uma totalidade instrumental, sem a qual não seria 

capaz de determinar a sua serventia. Exemplo: uma taça está remetida aos talheres, aos 

pratos, à mesa, ao jantar que por meio deles será servido. Ou do mesmo modo: “A sala é 

para a mesa, a mesa para o quarto, o quarto para a casa, a casa para o homem. Em todos 

os casos se chega à presença entendida como ser que se faz a partir de suas 

possibilidades”. 12 

 Essa totalidade é constituída pela circunvisão. Nela, a presença descobre os 

instrumentos em uma rede de referencialidade e de significância dos entes 

intramundanos.  

Os instrumentos enquanto manuais podem ter como finalidade a produção de 

uma obra. Assim, a totalidade instrumental da qual se dispõe, enquanto complexo de 

remissões, destina-se ao seu acabamento, como um martelo que está remetido a um 

prego, que está remetido a um pedaço de madeira, que está remetida à produção de uma 

casa. Os instrumentos enquanto estejam voltados para o acabamento de algo, destina-se 

ao “para-quê primordial”, ou, ao “em virtude de que” a obra se concretiza, a saber, a 

presença. A oficina na qual uma obra se produz, revela não só um mundo circundante, 

mas um mundo público, compartilhado, estruturado pelo ser-com. De modo que a 

produção de utensílios (sapatos, roupas, livros...), supõe o seu uso por uma comunidade. 

O acabamento do todo da obra confere significação aos instrumentos como entes 

disponíveis. Essa multiplicidade de remissões referenciais define a articulação de 

mundo e presença, a partir do trato com os entes intramundanos. A obra não pode ser 

considerada como uma finalidade última para a qual se remetem os instrumentos. Ela se 

dá a cada vez a partir da lida da presença, e a partir da maneira pela qual esta se articula 

no mundo. Ora, se é possível falar de horizonte último no qual se inscreve a finalidade 

dos instrumentos, este não pode ser senão o fenômeno do próprio mundo e o modo pelo 

qual ele está remetido à presença. Este remeter-se não é somente um remeter-se dos 

entes em função da presença, mas o modo pelo qual ela está remetida a si mesma. 

 

_______________________  

12. BAY, T. A-A. El lenguaje en el primer Heidegger. México: Fondo de cultura econômica., 1998, 

p 143. 



Que função o sinal desempenha na estrutura da mundanidade do mundo? Ele 

é tratado como um instrumento à mão e desse modo faz parte das remissões 

referenciais. Sua análise tem como função orientar a caracterização ontológica de 

todo e qualquer ente. “Placas, pedras no caminho, fumaça, anúncios, prenúncios, 

vestígios... são considerados sinais”,13 bem como a seta de um carro, que é utilizada 

pelo motorista do carro, e pelo demais condutores que se orientam por ela. O sinal 

possui a função de assinalar, indicar, mostrar.  Possuindo uma serventia, é 

estruturado pelo ser-para. “[...] Esse instrumento-sinal constitui-se por referência. 

Possui o caráter de ser-para (Um-zu), possui a sua serventia definida, ele é para 

mostrar.”14. O ser-para do sinal não é determinado pela empregabilidade do 

instrumento, e não está remetido ao acabamento de uma obra. A sua serventia é a 

orientação. A função do sinal em Ser e Tempo não consiste somente em estabelecer 

a distinção entre o seu caráter de referência, dos outros instrumentos. Ele tem a 

função ontológica de descobrir a totalidade instrumental em seu caráter referencial. 

 

Sinal não é uma coisa que se ache caracterizada [somente – grifos nossos] 
pelo mostrar, mas um instrumento que, explicitamente, eleva um todo 
instrumental à circunvisão, de modo que a determinação mundana do manual 
se anuncie conjuntamente.15 
 
 
 

Ele não se restringe a uma modalidade de entes disponíveis ao uso. Há nele uma 

duplicidade de sua função, qual seja, a função ôntica de um instrumento que orienta a 

presença, e a função ontológica referencial de descobrir a rede de remissões do 

complexo instrumental, constituindo assim a própria estrutura significável da 

mundanidade. A duplicidade do sinal se dá a partir de: sua função instauradora, 

podendo ser criado ou tomado à mão como um sinal. Possuindo então a função ôntica 

de indicar algo, integrando-se em uma totalidade instrumental; e sua função ontológica 

de descoberta desta totalidade. Ele não está assim limitado ao seu uso ôntico, mas eleva-

se ao caráter ontológico de orientação da circunvisão. Exemplo: Como o vento que pode 

se mostrar como sinal de chuva, ou a fumaça como sinal de fogo. 

 Ora, o sinal não é nenhum gênero universal de relações capaz de determinar a  

 

______________________ 

13.  HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. p. 127. 
14.  Idem. Ibidem, p. 127 
15. Idem. Ibidem, p. 129 



 

universalidade dos entes. O sistema de relações que está em jogo aqui não é uma 

espécie de sistema matemático, assim, relação não designa relação entre símbolos, 

signos e significados. Para especificar essa diferença Heidegger afirmará que “toda 

referência é uma relação, mas nem toda relação é uma referência.”16A relação acima 

exposta é derivada da relação como referência. Sendo esta uma determinação formal a 

partir da qual se pretende revelar o próprio modo de ser do complexo de remissões 

referenciais. 

Porém, não é suficiente fazer de um ente (ou de qualquer ente) um sinal, não é o 

caráter de instrumento de um ente dado à mão que fará dele um sinal. Uma caneta não é 

por si mesma um sinal, ela se torna sinal quando deixa de ser “sinal” de si mesma. A 

caneta deixa de servir para escrever, para fazer parte da totalidade de remissões 

referenciais17. Fazendo parte agora do complexo referencial que orienta a circunvisão da 

presença no seu mundo circundante. 

Para A. Kelkel pode-se atribuir ao sinal a função de significar, contanto que não 

seja tomada como condição para a significação a expressão de uma proposição ôntica 

que se enunciaria sobre o sujeito da predicação 18. O que está em jogo é a determinação 

ontológica deste ente. A duplicidade de sua função explicita a estrutura total das 

relações de remissões da referência. Através da sua duplicidade ôntico-ontológica, o 

sinal faz parte da estrutura significável do mundo, estando enraizado em um jogo de 

remissões que forma a mundanidade. 

Ora, uma vez que a presença em existindo compreende o seu ser, mantendo-se 

sempre em relação com este, e que ela esteja sendo analisada na unidade ser-no-mundo, 

compreensão de ser da presença é desde sempre compreensão de mundo. O que faz da 

mundanidade um existencial da presença. Nessa medida, o mundo deve está 

previamente descoberto e projetado para que os entes venham ao encontro como 

instrumentos, enquanto manuais e formem a estrutura da referencialidade. A 

compreensão do complexo referencial só é possível a partir da estrutura do sinal. Sem o 

sinal, os instrumentos não possuiriam o caráter de referência, que é próprio daquele.19 A  

_______________________ 

16. Idem. Ibidem, p. 127 

17. Cf. KELKEL, A. La legende de l’être. Langage et poésie chez Heidegger. p. 219. 

18. Idem. Ibidem, 219 

19. Cf. LAFONT, C. Lenguaje y apertura Del mundo: El giro lingüístico de la hermenêutica de Heidegger. 

Madrid: Alianza Editorial, 1997, p., 59. 



função de orientação do sinal está em virtude da presença enquanto ser-no-mundo. 

Nesse sentido a referencialidade aberta pela significância tem também uma função 

espacializante, na medida em que a função orientadora do sinal como manual revela a 

mundanidade do mundo, a partir do modo pelo qual a presença se articula no mundo, 

por meio da ocupação com o complexo de instrumentos que se descobre através do 

sinal. Na interpretabilidade do mundo, no modo pelo qual a presença se refere a ele, ela 

se refere a si mesma e se orienta nele, espacializando-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I.3 Significância do mundo 

 

A totalidade de remissões referenciais analisada anteriormente é permitida a 

partir de uma totalidade conjuntural formada pelos entes que vêm ao encontro da 

presença no modo do manual. A conjuntura é o caráter ontológico dos entes 

intramundanos. Ela é o modo pelo qual a presença está desde sempre junto aos entes 

intramundanos. Uma vez que ser-junto aos entes pressuponha um mundo enquanto um 

em quê no qual se descobre a circunvisão ocupacional da totalidade instrumental, a 

conjuntura também deve ser descoberta enquanto totalidade conjuntural: “[...] Junto 

com esse manual que chamamos, por isso mesmo de martelo, age a conjuntura de 

pregar, junto com o pregar dá-se a proteção contra intempéries; esta “é” em virtude do 

abrigo da presença, ou seja, em virtude de uma possibilidade de seu ser”.20 

Assim, os entes que vêm ao encontro enquanto ser-junto não se dão 

isoladamente, mas imersos nessa totalidade conjuntural, que por sua vez antecipa a 

mundanidade do ente singular. Essa antecipação se dá enquanto abertura da 

compreensibilidade do contexto em que a presença se dá. Nessa abertura da 

compreensão referencial, enquanto perspectiva a partir da qual se libera o ente 

intramundano em sua conjuntura, se dá a significância de mundo. Na familiaridade com 

o mundo que ela inaugura, o próprio compreender se deixa referenciar nessas e para 

essas remissões.21 É a partir da estrutura da referencialidade que a presença se mantém 

junto aos entes. Na significância se dá a interpretabilidade ontológica dessas remissões 

referenciais.  

As aberturas do mundo e da presença se realizam por meio da significância, 

enquanto familiaridade apropriadora do mundo pela presença, e desta por si mesma. A 

presença apropria-se a partir da sua projeção em seu poder-ser (com o existencial do 

compreender, o qual será tratado posteriormente). Assim sendo, a significância ocorre 

de modo copertencente com a projeção e interpretação da totalidade conjuntural e 

instrumental das remissões referenciais. Ela funda a conformidade ou pertinência 

significativa entre presença e mundo. Trata-se de uma significação mútua que se dá a 

partir do encontro das aberturas. A partir desse encontro a presença já está sempre fora, 

 

________________________ 

20.  HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 134. 

21. Idem. Ibidem, p. 137. 



“em” mundo, junto aos entes intramundanos e com as outras presenças. Estando fora a 

presença pode retornar a si mesma e manter-se em uma pertinência significativa com o 

mundo. Essa pertinência se dá na unidade de sua estrutura como ser-no-mundo. 

A estrutura da significância é a própria estrutura da mundanidade do mundo. Ela 

é a condição de significabilidade dos entes intramundanos. A partir da compreensão da 

circunvisão ocupacional e da maneira pela qual a presença se descobre em descobrindo 

mundo, a significância é condição de significabilidade e de sentido de presença e de 

mundo. Nela, se abre e inaugura significados. Estes significados, por sua vez, ainda não 

são articulados em enunciados. A significação aberta pela significância é pré-temática e 

pré-predicativa. Sendo ela o próprio caráter de interpretabilidade manual e referencial 

da circunvisão da ocupação e determinada a partir do modo pelo qual a presença se 

orienta no mundo. Nesse sentido, a tarefa ontológica dos sinais de descobrir a totalidade 

instrumental e referencial, é uma tarefa significativa.  

A rede de remissões que constitui a mundanidade do mundo está fundada em um 

instrumento primordial, por ter como função servir como instrumento de reenvio dos 

entes que se dão no mundo, a saber, o sinal. Conquanto o sinal não tenha aqui uma 

função lingüística, ele não só faz parte da estrutura significável do mundo, quanto 

condiciona essa estrutura. Fundando assim a possibilidade da linguagem. Porém, o sinal 

só tem como função a descoberta da totalidade referencial em um sistema de remissões, 

e só é passível de servir como orientação do mundo circundante, ao passo que esteja 

fundado na abertura da significância. Nela se dá a compreensão interpretativa das 

remissões da totalidade instrumental referencial que se descobre e vem ao encontro no 

mundo. Nessa medida, a significância é uma determinação existencial da presença. 

Heidegger denomina essas remissões como ações de “signi-ficar”. Com ela a 

presença se dá a compreender previamente como ser-no-mundo. A significância mostra-

se então como totalidade das remissões dessas ações de significar, constituindo assim a 

estrutura do mundo, se fundamentando no compreender como projeção e interpretação. 

Ela é “a condição de possibilidade da presença, em seus movimentos de compreender e 

interpretar, poder abrir “significados”, que por sua vez, fundam a possibilidade da 

palavra e da linguagem”22 

 

_____________________________________ 

22. Idem. Ibidem, p. 38. 

 



Ao explicitar o fenômeno da estrutura significável do mundo, Heidegger 

determina o fundamento originário da linguagem na mundanidade, mostrando que esta 

se torna possível a partir do modo pelo qual as coisas se expressam de maneira mais 

imediata na ocupação cotidiana.  

Para esclarecer isso, Kelkel demonstra a relação etimológica das palavras em 

alemão: significar (be-deuten) e interpretação (deutung), para mostrar que o significar 

designado em Ser e Tempo está mais próximo da interpretabilidade da lida com os entes 

do que do signo (signe – ficar), ao qual está remetida a tradução de significação. Desse 

modo, é insuficiente considerar a significação somente como uma relação de um sujeito 

que nomeia e dá significado às coisas. Significabilidade designa, antes de mais, “o 

conjunto de relações através das quais a presença se compreende como ser-no-

mundo”.23 Assim, a significabilidade, uma vez que é aberta pela significância, se 

sustenta a partir da estruturação ontológica da familiaridade da mundanidade com a 

presença. 

Desse modo, na mundanidade há, antes de mais, um saber da familiaridadade da 

compreensão da presença. A familiaridade da presença com o mundo é possível a partir 

da estrutura significativa que constitui ambos, possibilitando desse modo a projeção da 

existência no mundo.24 Dessa forma, é possível afirmar que “ser é significar, no sentido 

verbal do termo”.25 

Não se trata aqui de uma significação específica, mas da própria forma ou 

estrutura da significação, que faz por sua vez com que mundo apareça como sentido ou 

significabilidade. 

Cristina Lafont defende que Heidegger não conseguiu superar a filosofia da 

consciência em Ser e Tempo, uma vez que mundo esteja reduzido à estrutura da 

presença. Assim, dizer que a mundanidade é um existencial da presença seria para ela 

determinar o fenômeno do mundo de modo insuficiente, pois mundo não se reduz à 

constituição da presença. A cura seria então condição de possibilidade necessária do 

mundo e de sua significabilidade, mas não suficiente.26 

 

____________________ 

23. Cf. KELKEL, A. La legende de l’être. Langage et poésie chez Heidegger. p. 227. 

24. Cf. BAY, T. A-A. El lenguaje en el primer Heidegger.. p.,143. 

25. Idem. Ibidem, p. 144. 

26. Cf. LAFONT, C. Lenguaje y apertura Del mundo: El giro lingüístico de la hermenêutica de Heidegger. 

nota. 37. p. 72. 



Ora, levando-se em consideração que mundanidade é sempre compreensão de 

mundo, não se deve deixar de considerar que sentido de ser do mundo, é sempre 

perspectiva de mundo. O mundo em Ser e Tempo perde a soberania do sujeito auto-

suficiente, mas continuará sendo perspectiva do homem. Não se pode sair dessa 

perspectiva, do contrário se estaria tomando como fundamento aquilo que se pretende 

superar por não satisfazer o fenômeno do próprio mundo, a saber, um sujeito absoluto 

capaz de se colocar mesmo fora da sua condição finita de homem para dizer do mundo. 

Se subjetivo significa desse modo perspectiva da compreensão e do sentido de 

ser, então a presença, sendo descobridora de ser, é subjetiva, porém não um sujeito 

isolado do mundo, mas pertencendo a ele, humanizando o seu mundo e mundanizando o 

seu ser. Walter Biemel apresenta o argumento de que “as referências constitutivas do 

mundo não são imaginadas ou postas pelo pensamento”, mas são as relações no centro 

das quais a ocupação guiada pela circunvisão está desde sempre instalada.27 Não se deve 

desconsiderar que os entes intramundanos que se descobrem nessa circunvisão vão ao 

encontro da presença, no contexto em que ela se insere, em meio a mundo. De modo 

que este em sua mundanidade a afete, e nessa medida a constitua. É somente estando 

fora, em mundo, que a presença é capaz de se interiorizar. 
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27. BIEMEL, W. Concept du monde chez Heidegger. p. 56. 



II. Compreender e fala 

 

II.1 A função metodológica e constitutiva do compreender 

 

É possível afirmar que o compreender cumpre uma ambigüidade fulcral em Ser 

e Tempo. Ele aparece no §31 como um existencial que estrutura e constitui a presença 

como ser-no-mundo, fazendo parte assim da analítica existencial. Esse existencial 

possui simultaneamente um caráter hermenêutico que guia como metodologia 

constitutiva da obra, atrelada ao método fenomenológico, a pergunta pelo sentido do 

ser. O seu caráter hermenêutico é derivado da hermenêutica da facticidade e aparece 

como constitutivo da ontologia fundamental. Enquanto tal, o caráter hermenêutico do 

compreender não se reduz a um método como um instrumento por meio do qual uma 

investigação é conduzida, e que teria uma função marginal frente ao objeto de 

investigação. Enquanto método, ele não perde o seu caráter de constitutivo da pergunta 

pelo sentido do ser, sendo simultaneamente o caminho que conduz a pergunta e aquilo 

que é questionado. Mostrando que a presença na facticidade de sua existência é 

constituída hermeneuticamente. O caráter metodológico da hermenêutica guia a 

pergunta sob a forma de uma circularidade ontológica formando um nexo entre a 

pergunta e a possibilidade da resposta intrínseca a ela, conforme exposto no §2 de Ser e 

Tempo. Walter Biemel, em Concept de monde chez Heidegger, caracteriza essa 

circularidade como um movimento progressivo e regressivo. Progressivo por se dá em 

um movimento de estruturação antecipativa do que se tratará posteriormente, no 

decorrer da obra, e regressivo porque sempre se faz um retorno ao seu ponto de partida, 

para assegurar, alargar e aprofundar a base de sua interrogação.28  

O compreender, integrando constitutivamente a analítica existencial, caracteriza 

o projeto da presença, como ser-lançado antecipativamente em meio ao mundo. O 

compreender como existencial, em sua copertinência com o existencial da disposição e 

da fala, explicita o modo pelo qual a presença é estruturada por uma circularidade, que 

determina a maneira como ela se dirige ao mundo, em uma compreensão circular de ser. 

Assim, sujeito e objeto passam a ser estruturados ontologicamente em uma 

circularidade.29 

_________________________ 

28. Idem. Ibidem, p. 6 

29. STEIN, E. Aproximações sobre hermenêutica.  Porto Alegre: Edipurcs, 1996, p. 24. 



O compreender tem, nessa medida, o caráter de acolhimento e apropriação do 

desvelamento dos entes, determinando-o em seu ser a partir da estrutura-como. Essa 

estrutura é responsável pela significância do mundo, expressando o sentido “de algo 

como algo”. Ela rompe com o conceito de essência da metafísica tradicional segundo o 

qual a essência é algo subjacente e imutável. Ao contrário, a estrutura-como explicita 

que o modo de ser originário que fundamenta a presença constitui a cada vez a 

mundanidade do mundo. 

Com existencial do compreender pretende-se questionar o “sentido da 

estrutura”30, uma vez que compreensão de “algo como algo” é acolhimento de sentido e 

exposição de significância na expressão significativa. Esta, por sua vez, é derivada do 

“como” hermenêutico e é denominada de “como” apofântico. A partir do qual se é 

possível predicar sobre o mundo e estabelecer uma coincidência relacional entre a 

estrutura da linguagem e a estrutura do mundo. A conformidade estrutural entre 

linguagem e mundo só é possível porque fundamentalmente é o sentido que sustenta a 

linguagem para, consequentemente, a linguagem poder sustentar o sentido. 

A possibilidade de enunciar algo acerca do mundo já está dada antecipadamente 

por um sentido pré-predicativo que constitui o mundo. Uma vez que sendo no mundo a 

presença já se encontra em uma familiaridade com este, ela projeta nele as 

possibilidades de seu ser, a partir das possibilidades que estão dispostas, abertas, no 

mundo.  

 

A presença é de tal maneira que ela sempre compreendeu ou não 
compreendeu ser dessa ou daquela maneira. Enquanto um tal compreender, 
ela “sabe” a quantas ela mesma anda, isto é, a quantas anda o seu poder-ser. 
Esse “saber” não nasce de uma percepção imanente de si mesma, mas 
pertence ao ser do pre da presença que, em sua essência, é compreender.31 

 

 

A compreensão das possibilidades de ser antecede, como fundamento, o ato 

predicativo. Porém, essa antecipação não é dada por uma causalidade, ou uma sucessão 

temporal. O compreender é antecipativo, porque a presença está sempre em uma 

compreensão de ser. A possibilidade de se enunciar sobre o mundo é permitida assim  

 

_________________________ 

30. Idem. Ibidem, p. 24 

31. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 204 
 



 

pela compreensão e articulação de uma significabilidade pré-temática, dada pela 

referencialidade da circunvisão. 

Ora, uma vez que conhecemos “algo” sobre o mundo via linguagem e sua 

função significativa, devido ao fato de sermos estruturados pelo existencial da fala, 

concebemos que a linguagem se funda na “estrutura-como” da circularidade 

hermenêutica.  

Da mesma forma, a estrutura do compreender explicita um duplo aspecto da 

linguagem, a saber, enquanto abertura do existencial da fala, que mesmo antes de ser 

pronunciada já é dotada de sentido e significabilidade; a qual está fundada na 

mundanidade e se dá a partir da maneira pela qual a presença está desde sempre 

familiarizada com o mundo. E a estrutura enunciativo-predicativa da linguagem, que 

por sua vez possui uma função teórica e é derivada da fala que é o seu fundamento 

originário. Ernildo Stein, em Aproximações sobre hermenêutica, denomina esse caráter 

dúbio de “ambiguidade fundamental” da hermenêutica pela qual o homem está 

constituído.32 

O existencial do compreender não é um modo de intelecção de um enunciado, 

mas um modo de acolhimento do contexto do mundo no qual já está presente o 

pronunciamento acerca de algo.33 Assim, enquanto existencial, ele possui a 

possibilidade de estar presente no ato enunciativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

32. STEIN, E. Aproximações sobre hermenêutica. p. 20. 

33. Idem. Ibidem, p. 25. 



II.2 Compreender como projeção 

 

O existencial do compreender é co-originário com os existenciais da disposição 

e da fala, os quais constituem a abertura da presença. Esclareceremos melhor o 

existencial do compreender a partir do esclarecimento do existencial da disposição que 

lhe é copertinente.  

A disposição constitui o caráter de abertura da presença e do mundo no qual os 

entes são liberados para a compreensão de ser. Assim, a presença compreende as suas 

possibilidades de ser na medida em que ser já está previamente aberto à compreensão na 

lida cotidiana da presença com os entes. A presença compreende as suas possibilidades 

de ser, enquanto ser-no-mundo, a partir da compreensão e descoberta dos entes que já 

estão previamente abertos no mundo pelo existencial da disposição. Os existenciais da 

compreensão e da disposição são co-originários porque não é possível compreender e 

determinar algo que não está disposto e aberto para ser descoberto. Analisamos no 

primeiro capítulo o existencial da mundanidade, no qual se dá o encontro de aberturas 

de mundo e presença através da familiaridade da presença com o mundo que possibilita 

a constituição da significância da mundanidade. O encontro das aberturas de mundo e 

presença é originário do existencial da disposição. Desse modo, não é apenas o mundo e 

os entes intramundanos que nele se dão que são abertos pela disposição. A presença 

como ser-no-mundo está na disposição, sendo estruturada e constituída por ela. É 

enquanto disposição, compreensão e fala, que a presença pode compreender e significar 

a si e aos demais entes.  

Com base no que foi exposto anteriormente acerca do caráter metodológico e 

constitutivo do compreender, fica claro que a compreensão em Ser e Tempo não tem 

uma função cognitiva. Ela é um existencial que estrutura ontologicamente a presença 

enquanto projeção e apropriação do sentido de ser. O conhecimento e o entendimento 

são derivados do existencial do compreender. 

A possibilidades de ser da presença, o seu poder-ser, origina-se da ocupação da 

presença com os entes e da preocupação com as outras presenças, assim como também 

do seu ser em virtude de si mesma. Em outras palavras, o poder-ser pertence à sua 

facticidade. É como ser-no-mundo, junto aos entes com os quais se ocupa e com as co-

presenças com as quais se preocupa que a presença pode compreender-se e apropriar-se 

de suas próprias possibilidades de ser. 

 



Também a presença, enquanto possibilidade de ser, nunca é menos, o que 
significa dizer que aquilo que, em seu poder-ser ela ainda não é, ela é 
existencialmente. Somente porque o ser do “pre” recebe sua constituição do 
compreender e de seu caráter projetivo, somente porque ele é tanto o que será 
quanto o que não será é que ela pode, ao se compreender, dizer: “venha a ser 
o que tu és!34 
 

 

Isso não significa que primeiro a presença possui possibilidades de ser para 

depois escolher quais das suas possibilidades irá assumir e realizar em suas concreções. 

Não se trata de momentos sucessivos, tampouco de uma questão de escolha pertinente à 

consciência. Afirmar que a presença já é existencialmente as suas possibilidades de ser 

significa que estando aberta para o mundo, ela está desde sempre lançada em suas 

possibilidades de ser mais próprias, assumindo-as em suas concretizações ou recusando-

as. Sendo estruturada pelo poder-ser, ela é e está sempre nas suas possibilidades de ser. 

Mesmo a recusa das possibilidades de ser é uma decisão e apropriação de uma 

determinada possibilidade. Essa decisão acerca das possibilidades de ser é uma 

determinação ontológica da presença, não sendo, como já foi dito uma questão de 

consciência. É sobretudo a própria decisão por ser de tal ou qual modo que decide a 

presença, não cabendo a esta sair ou livrar-se dela. Desse modo, sendo, a presença é 

sempre e a cada vez de um modo o seu poder-ser, estando nele em jogo o seu próprio 

ser. 

Considerar a presença como determinada ontologicamente por suas 

possibilidades de ser não implica em um determinismo. Implica, antes de mais, em 

entregá-la à responsabilidade de ser, da qual ela não pode se livrar. A própria recusa das 

possibilidades de ser é um modo privativo de realização destas possibilidades. Dessa 

maneira, deixar de realizar algo não é uma exclusão de uma possibilidade que não foi 

realizada, mas sim a realização negativa de uma possibilidade. 

Desse modo, o poder-ser como determinação ontológica é a liberdade da 

presença para ser própria ou impropriamente, autêntica ou inautênticamente; ou seja, ela 

é livre para assumir o seu ser mais próprio, o seu si-mesmo, ou perder-se no mundo 

público e impessoal. Na mesma medida, é livre para assumir o que caracteriza o seu ser-

próprio ou para assumir algo que não é próprio do seu ser e de sua existencialidade. 

Nessa liberdade a presença está entregue e liberada às próprias possibilidades. 

 

34. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 206. 
 



O “compreender é o ser desse poder-ser”.35 Assim, a presença, em sendo, como 

existência compreende a cada vez o seu ser como poder-ser de tal ou qual modo. Isto é, 

na abertura do ser-em, pela qual a presença está lançada em sua facticidade, é dada a 

possibilidade de poder-ser no mundo. A compreensão das possibilidades de ser da 

presença é permitida pelo encontro de aberturas de presença e mundo, fundada nos 

existenciais que estruturam a presença.  

A compreensão da significância do mundo é possível através das relações 

referencias da totalidade conjuntural dos entes intramundanos. Essas relações 

constituem a significação pré-teórica e pré-predicativa do mundo. A compreensão da 

significância do mundo se dá assim a partir do contexto da descoberta do ente 

intramundado como instrumento com o qual me ocupo. A compreensão e a descoberta 

dos entes e a compreensão das co-presenças em suas possibilidades constitui a abertura 

da compreensão das possibilidades de ser da presença. 

O projeto é a abertura existencial do compreender, a partir do qual a presença se 

projeta em virtude do que ela é (poder-ser), no contexto do mundo. Nesse contexto a 

presença lança para si mesma as suas possibilidades de ser, as quais podem ser 

assumidas em suas concretizações ou recusadas. O projeto constitui o caráter 

antecipativo do compreender a partir do qual a presença está desde sempre projetada em 

suas possibilidades de ser. A partir destas a presença se compreende a cada vez como o 

poder-ser que ela é. Nessa medida, se projetando antecipadamente no mundo a presença 

se compreende e compreende o mundo em sua significabilidade enquanto poder-ser 

fático. Como projeto, a presença pode lançar a si às possibilidades de ser própria, 

assumindo o seu ser em seu si-mesmo, ou imprópria, perdendo-se no mundo público 

impessoal. 

O compreender como projeto constitui a presença como visão. Esta não tem o 

sentido de intuição como percepção ou intelecção. A intuição é derivada da visão em 

seu sentido originário. Esta designa primeiramente o caráter de abertura e de 

determinação da significação do mundo. A partir da visão enquanto “circunvisão da 

ocupação” o mundo é compreendido como abertura da totalidade conjuntural 

referencial, ou seja, como significância; O compreender é visão enquanto “consideração 

da preocupação” quando a presença se preocupa com as co-presenças, mostrando que  

 

______________________ 

35. Idem. Ibidem, p. 204. 



compreensão de ser e ente é sempre compreensão partilhada; A visão da “transparência” 

é a compreensão de ser própria à presença, na abertura do ser-no-mundo para o ser-com 

os outros e para o ser-junto aos entes intramundanos. A transparência é a visão que a 

presença tem de si. Ela acontece em copertinência com a circuncisão da ocupação e com 

a consideração da preocupação.  

Assim, como visão a compreensão é dada como acolhimento e apropriação de 

ser pela presença. Ora, afirmar que a compreensão projeta as possibilidades de ser da 

presença não significa que primeiro seja dado o projeto, antecipando de possibilidades e 

depois a compreensão ou a determinação destas, estando a presença em suspenso 

enquanto não se decide por tal ou tal modo de ser. No projetar a presença sempre está 

antecipada em uma possibilidade de ser.  

O projeto do poder-ser da presença caracteriza a maneira pela qual a 

mundanidade constitui existencialmente a presença. Assim, “a presença descobre no 

mundo algo que reflete o conjunto de suas possibilidades de desvelamento em virtude 

das quais existe em um mundo”.36 Havendo sempre uma reciprocidade entre o 

compreender da existência em seu poder-ser fático e o compreender do mundo. O 

projeto é, nessa medida, também abertura das possibilidades do mundo, permitindo que 

a presença se compreenda a partir de seu mundo.37 
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36. KELKEL, A. La legende de l’être. Langage et poésie chez Heidegger. p. 250. 

37. Idem. Ibidem, p. 248. 

 



II.3 Compreender como significação 

 

É na interpretação que o existencial do compreender se concretiza como 

compreensão de ser38. Esse caráter interpretativo não é dado, de imediato, como 

tematização. A interpretabilidade teórica ocorre de um modo derivado do existencial do 

interpretar. A interpretação enquanto elaboração do compreender é constituída pela 

“estrutura-como” copertinente ao “como” hermenêutico e ao “como” apofântico. No 

“como” hermenêutico é dado o fundamento pré-temático e pré-predicativo da estrutura-

como. Ele determina o modo pelo qual a presença elabora as suas possibilidades de ser-

no-mundo. É no “como” apofântico que a interpretação se torna passível de teorização. 

Dessa maneira, o “como” hermenêutico deriva o “como” apofântico, que é a estrutura 

do enunciado.39 A interpretação de “algo como algo” da estrutura-como se dá a partir do 

acolhimento do ser pelo compreender. Isso quer dizer que o interpretar elabora o sentido 

acolhido pela circunvisão da ocupação, pela consideração da preocupação e pela 

transparência de si.  

O “como” hermenêutico está fundado na mundanidade. Nele se dá a elaboração 

do já compreendido como possibilidade de ser. É na mundanidade que a compreensão 

interpretativa elabora as possibilidades de ser da presença na estrutura de algo como 

algo do “como” hermenêutico. O “como” apofântico, no qual o enunciado é concebido, 

enquanto discorrer acerca do que já se determinou no “como” hermenêutico, possui do 

mesmo modo a estrutura de algo como algo, estando assim fundado no “como” 

hermenêutico e mantendo uma relação de copertinência com ele. Donde reside a relação 

de identidade entre a estrutura significativa da linguagem e a estrutura significativa do 

mundo.  

________________________ 

38. Cf. COMETTI, J-P. Situation Herménutique et ontologie fondamentale. In : COMETTI, J-P. 

JANICAUD, D. “ÊTRE ET TEMPS” de Martin Heidegger. Question de méthode et voir de 

recherche. Marseille: SUD, 1989, p. 84. 

39. Patricio Fernádez Ugarte em Discurso y Lenguaje concebe o conhecimento teórico e predicativo 

como desprovido da “estrutura como” do compreender, tomando como base o fato de que eles 

não são considerados em seu caráter determinado “como algo”  mas pelo seu “que”. Porém, o 

que Heidegger pretende mostrar com a estrutura do compreender é que o objeto de análise 

científica também é determinado pela “estrutura como”, enquanto estejam estruturados pelo 

compreender. Embora essa estrutura não seja considerada pela comunidade científica por 

estarem preocupadas com a definição estável, consistente e acertada do seu objeto. 



Com o copertencimento dos existenciais que estruturam e constituem a presença, 

aquilo que é projetado pelo compreender e elaborado pelo “como” hermenêutico é 

significado e determinado no enunciado. Nele, ocorre a tematização daquilo que foi 

compreendido e interpretado. 

O compreender interpretativo é estruturado pela posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia, que constituem a circularidade hermenêutica do interpretar. A 

posição prévia revela a situação e o contexto no qual a presença se encontra 

referenciada aos demais entes e as co-presenças, sendo capaz de situar-se no mundo. A 

visão prévia permite que a presença se compreenda e interprete no contexto no qual ela 

acontece, enquanto ser-no-mundo O que foi compreendido pela posição prévia ganha 

então uma direção a partir da qual será interpretado o seu sentido. É onde a 

interpretação se realiza. A concepção prévia, mediante a interpretação, transforma em 

conceito o que foi compreendido e determinado como algo. A compreensão 

interpretativa da presença como circunvisão, consideração ou transparência sempre se 

move por conceitos porque é fundamentada por concepções prévias.40 Nessa medida, 

essa estrutura hermenêutica antecipativa permite um conhecimento prévio do mundo, 

que se dá como familiaridade da presença com o mundo, pois ela fundamenta a lida da 

presença com os entes, a convivência com os outros e a compreensão de si mesma. A 

sua projeção nessa estrutura antecipativa a revela como ser em meio ao mundo, junto 

aos entes e com os outros em uma significância do mundo. A presença e o mundo 

ganham assim significabilidade.41 

A estrutura da compreensão interpretativa não ocorre de um modo separado e 

sucessivo. Na medida em que me dirijo para o mundo, e para os entes que nele se dão, 

ele já está dado, exposto para ser compreendido e determinado “como algo”. Assim 

sendo, é a partir do pertencimento dessa estrutura que os entes se dão à descoberta da 

presença. Esta estrutura explicita assim o modo circular pelo qual a presença é 

constituída enquanto ser-no-mundo. Bem como a maneira pela qual ela compreende 

circularmente ao mundo e ao seu próprio ser. 

O sentido é mais um dos existenciais que estruturam e constitui a presença. 

Enquanto tal, ele não pode ser considerado como uma propriedade colada no ente ou  

 

________________________ 

40. Cf. FERREIRA, A. M. C. A linguagem originária. Salvador: Quarteto Editora, 2007, p. 65 

41. Idem. Ibidem, p. 67 



que lhe seja subjacente. Ele é a perspectiva a partir da qual mundo é descoberto e 

compreendido e nele a presença compreende o seu próprio ser. Assim, sentido é o 

próprio horizonte de compreensão de ser que possibilita a interpretação e o enunciado. É 

no projeto do compreender que o sentido se abre como perspectiva. Esta é o caráter de 

abertura do sentido. Nela o ser se manifesta ôntico-ontologicamente a partir da 

“estrutura-como” do compreender interpretativo. A significância é “a perspectiva em 

virtude da qual o mundo se abre como tal”.42 Na modificação da interpretação pré-

temática dada pela significância para o significado expresso por palavras e presente no 

enunciado, há uma re-elaboração do sentido articulado na compreensibilidade da fala. 

A interpretação articula a compreensibilidade do sentido na fala, estruturada pelo 

“como” hermenêutico e pelo “como” apofântico. Ambos os momentos estruturais que 

determinam o modo pelo qual o sentido do ser é pronunciado de tal ou tal modo, são 

elaborações das possibilidades do projeto do compreender. Desse modo, é através da 

interpretação que a presença se revela em sua facticidade como ser capaz de 

compreender e articular o sentido do mundo.  

O ente intramundano é explicitamente compreendido quando é descoberto e 

determinado em seu para-que. A partir da interpretação e do enunciar que a presença 

compreende “algo como algo” (como uma mesa, uma biblioteca, etc.)43. Para 

compreender e descobrir algo como algo não preciso primeiramente enunciar o seu 

significado (ou nome), nem sabê-lo ou pensá-lo previamente. O que não significa dizer 

que prescinda do existencial da fala, pois essa é uma das possibilidades de constituição 

de sentido de ser como horizonte de compreensão e interpretação de ser e ente. Donde 

reside a possibilidade do que é compreendido em seu sentido já ser desde sempre 

enunciável e predicável.  Não se pode assim desarraigar o existencial da fala da 

constituição estrutural da presença como a unidade do copertencimento circular dos 

existenciais da disposição, compreensão interpretativa e fala. Estes existenciais 

constituem desse modo a possibilidade do sentido de ser da presença e de 

significabilidade do mundo. A significabilidade pré-temática da mundanidade e o 

significado do enunciado predicativo concebem a possibilidade de nomeação dos entes 

através da pertinência desses existenciais. 

  

________________________ 

42. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 203. 

43. KELKEL, A.  La legende de l’être. Langage et poésie chez Heidegger.p. 254. 



Para definir a questão da significação ontológica em Ser e Tempo deve-se ter em 

vista que ela não se dá como representação das coisas que se dão no mundo. Do mesmo 

modo, não se trata aqui de uma intencionalidade significativa que pretende constituir o 

sentido do mundo a partir da estrutura da consciência enquanto seu fundamento. Mas 

primeiramente, a significação ontológica explicita o caráter de abertura entre presença e 

mundo, conseqüentemente de conformidade existente entre ambos. Só então se pode 

conceber significado, em seu sentido derivado, como representação. 

Se é possível conceber o significado como aquilo que nomeia a coisa, e 

enquanto tal, pode representá-la e substituí-la em sua ausência, é porque há a 

significação ontológica como fundamento, dada pelo encontro de aberturas entre 

presença e mundo, a partir da qual se constitui significabilidade e sentido de ser. Donde 

se pode afirmar que a significação ontológica se dá de um modo copertinente com o 

sentido originário da verdade como abertura de ser e descoberta de ente. No §44 

Heidegger explícita que a verdade como abertura e desvelamento é o fundamento da 

teoria tradicional da verdade como adequação e concordância. 

Com a significação ontológica pretendemos mostrar que, em seu fundamento, o 

significado não se separa da coisa, em uma relação de representante e representado; mas 

primordialmente o significado manifesta o próprio ente, havendo assim uma relação de 

unidade e identidade. Apenas pelo fato de uma coisa ser o seu próprio significado é que 

ela pode ser apresentada e representada em um enunciado. Na representação do 

significado se oculta o caráter de apresentação e desvelamento do ser do ente, isto quer 

dizer que não há uma separação entre o ato de apresentação do ente e o ato de 

representação do ente no enunciado. Toda representação do ente é antes de mais uma 

apresentação, na medida em que não se tenha como finalidade representar algo distinto 

dele mesmo. Assim, com análise da constituição ontológico-existencial da significação 

se pretende mostrar que ela se insere na tentativa de superação do binômio sujeito-

objeto, que está refletida na cisão entre significado e coisa. Mostrando nesta o seu 

caráter derivado do seu sentido ontológico, no qual o significado se determina como um 

ente que representa outro ente. A apresentação é dada no enunciado como re-

presentação, porque toda apresentação enunciativa é uma repetição do que já se deu no 

mundo44.  

_________________________________ 

44. Cf. HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. In: Heidegger: Conferência e Escritos 

Filosóficos. São Paulo: Nova Cultural, 1979 (Os Pensadores), p,136.  



Como exemplo do modo como se dá a unidade entre o ente e o seu significado 

podemos pensar na escuta, como modalidade da fala. Ao se escutar uma voz, um motor 

de um carro, as rodas de uma bicicleta, não se tem puros ruídos, desvinculados da 

significação dos entes, mas ouvimos o passar de um carro, de uma bicicleta, uma voz de 

homem, mulher ou criança que podemos até conhecer e nomear. Barulho do motor de 

um carro é o próprio carro, do mesmo modo a voz de uma pessoa que fala é a própria 

pessoa falando, e não qualquer coisa sem distinção e nomeação, ou seja, sem 

significação. A escuta, bem como o silêncio, são momentos do ato significativo. Do 

mesmo modo ocorre com o enunciado.  

Merleau-Ponty também defende a unidade entre significante e significado, 

pretendendo superar essa cisão do representacionismo moderno. Uma característica 

interessante do seu pensamento é a concepção de corpo como modalidade expressiva; a 

raiva, a tristeza, a alegria, não são representações de um estado interior, mas a própria 

manifestação direta e imediata desses estados. Esta idéia de manifestação direta e 

imediata de algo como recusa de um representacionismo e da concepção de coisa em si, 

é característica da tradição fenomenológica concebida a partir da segunda fase do 

pensamento de Husserl. Contudo, mesmo que neste momento do seu pensamento 

Husserl tenha negado a possibilidade de conhecermos as coisas a partir de suas 

representações, se apresentando de modo imediato e original, tais como são, ele não 

supera essa cisão entre consciência e mundo. Dado que concebe um sujeito 

transcendental como fundamento do conhecimento do mundo. O sentido deste, por sua 

vez, é concebido no pensamento husserliano, como constituído pelo próprio sujeito. 

Heidegger, bem como Merleau-Ponty, tenta superar essa cisão defendendo a unidade do 

homem com o mundo. Recusando que o fundamento do mundo seja dado pela 

consciência, e concebendo o homem como projeto que sai para fora de si para conhecer 

o mundo. O homem passa então a estar descentralizado, o fundamento de toda 

experiência e de todo conhecimento teórico passa a ser o ser-no-mundo. Essa concepção 

de ambos está enraizada no método husserliano de “retorno às coisas mesmas” e 

“redução fenomenológica” a qual pretende defender que a manifestação das coisas 

como fenômeno é o modo de acesso primordial a estas, negando a possibilidade da 

representação como conhecimento indireto do objeto, bem como a possibilidade de um 

nômeno, uma coisa em si subjacente, incapaz de ser apreendida.45 

_______________________ 

45. Cf. DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia. SP: Ed. Moraes, 1992. p. 13 - 27. 



A fala é o fundamento ontológico-existencial da linguagem e constitui a abertura 

da presença em copertinência com a disposição e o compreender. A fala, juntamente 

com os existenciais do compreender, da interpretação e do enunciar, constitui a 

articulação do sentido do ser. Articulando compreensibilidade, ou seja, compreensão já 

projetada e elaborada pela interpretação, que por sua vez expressa o sentido de ser no 

enunciado. O existencial da fala já está pressuposto nas análises anteriores da 

constituição estrutural da presença. Mantendo-se assim em uma co-originariedade com 

os existenciais da disposição e da compreensão, para a formação da própria constituição 

da mundanidade, e por sua vez, da presença que se compreende enquanto ser-no-

mundo. 

Nessa pertinência é dada a possibilidade de articulação e determinação do 

sentido de ser, bem como de sua significabilidade. A interpretação articula a estrutura 

da totalidade significativa na fala.46 Na articulação das possibilidades de significação 

esta pode articular-se na e a partir das suas possibilidades e assim desmembrar-se em 

significações dotadas de sentido.47 

A fala é assim o pronunciamento da compreensibilidade do ser-no-mundo, sendo 

ela, não só um existencial que estrutura a presença, mas um modo de ser mundano48. No 

pronunciamento da fala a compreensibilidade mostra-se como totalidade significativa 

expressa pela palavra. Ela é assim a “exposição do ser, como significabilidade do 

homem e do mundo”.49 O significado não é uma propriedade da palavra. Para algo “vir 

à palavra” o seu sentido já deve ter sido articulado previamente em uma totalidade 

significativa. “Dos significados brotam as palavras”50, não como suas representações, 

mas como modificação do momento significativo, tornando-se assim uma expressão. 

É como linguagem que a fala se pronuncia, “existencialmente, a fala é 

linguagem porque aquele ente, cuja abertura se articula em significações, possui o modo 

de ser-no-mundo, de ser lançado e remetido a um “mundo””.51 Porém, a linguagem 

pode ser tratada, de um modo derivado, como um ente intramundano, no modo de ser de 

 

________________________ 

46. Cf. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p., 223. 

47. Idem. Ibidem, p. 223. 

48. Idem. Ibidem, 224. 

49. FERREIRA, A. M. C. A linguagem originária. p. 52. 

50. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 224 

51. Idem. Ibidem, p. 224 



um manual. Enquanto tal, ela vira uma “coisa”, podendo ser rearranjada, analisada em 

seus elementos, tornando-se, enfim, um objeto disponível ao uso. Estando encoberto 

assim o seu caráter existencial. 

A escuta e o silêncio são modalidades constitutivas da fala. A escuta é a abertura 

para o ser-com os outros, para a convivência. Cotidianamente somos sempre 

convivência, seja comunicando, perguntando, discutindo, dando ordem, fazendo 

discursos, ou até mesmo calados. A fala, sendo estruturada pela escuta e pelo silêncio, é 

o fundamento da convivência e da compreensão dos outros. 

Sendo a escuta uma possibilidade existencial constitutiva da fala, ela não está 

restrita ao ouvir de uma percepção acústica; ela é uma abertura primordial para o poder-

ser próprio da presença, que escuta porque primeiramente compreende ser. Apenas se 

dando previamente a escuta como compreensibilidade de ser é que se pode conceber o 

ouvir. Assim, na medida em que esteja estruturada pela escuta, a presença pode 

compreender a si e aos outros em sua existencialidade. O ouvir, por sua vez, possui o 

modo de ser de uma escuta compreensiva, pois o que se dá à escuta não são 

primeiramente ruídos puros, mas os próprios entes. Ouvimos o vento, uma porta 

batendo, uma pessoa falando. Isso significa que no ato de pronunciamento nos 

encontramos junto aos entes sobre os quais falamos e com os outros com os quais 

partilhamos sobre o “tema” ao nos comunicarmos. Assim, em toda modalidade da fala, 

o outro sempre está pressuposto. 

A fala é estruturada pelo “falar sobre”. Independente de qual seja a modulação 

na qual se pronuncie, seu pronunciamento sempre estará endereçado ao compreendido 

“como algo”, o “sobre o que se fala”. Assim, o “falar sobre” não se dá necessariamente 

como tema determinado no enunciado, mas atua em outras modalidades da fala como 

interrogação, discurso, ordem, apelo, etc. Isso significa que a fala está sempre 

endereçada ao seu referencial52. Os momentos constitutivos da fala são: o referencial da 

fala, aquilo sobre o que se fala, a comunicação e o anúncio. Porém, nem sempre esses 

momentos são expressos em palavras. Uma vez que esses momentos façam parte da 

estrutura da fala, toda modalidade de seu pronunciamento deve está articulado com 

essas estruturas. 

Enquanto abertura para a convivência com os outros a fala é fundamentalmente  

 

________________________ 

52. Idem. Ibidem, p. 224. 



comunicação. Como existencial, a comunicação permite que a compreensão de ser seja 

uma compreensão comum, partilhada na fala. Haja vista que a presença só se 

compreende enquanto esteja lançada em um mundo compartilhado com as co-presenças. 

Só sendo possível a compreensão de si mesma na medida em que seja constituída pelo 

ser-com os outros. A fala se dá como pronunciamento da presença como ser-no-mundo. 

Nela, a presença se explicita como “mundana” e o mundo se mostra com caracteres 

“humanos”. Isso é possível porque a presença está desde sempre projetada para fora de 

si, lançada no mundo. 

A possibilidade da fala, bem como da escuta como sua modalidade, radica-se no 

compreender. Desse modo, não é a partir do poder falar e escutar que se compreende, 

mas porque a presença é sempre compreensão de ser que é possível falar e escutar. 

Além da escuta, a segunda abertura constitutiva da fala é o silêncio. Tendo este o 

mesmo fundamento existencial que aquela.53 No silêncio se dá a elaboração da 

compreensão. Em outras palavras, não é no falatório, na tendência de falar sobre tudo 

que se pode tornar as coisas mais compreensíveis.54 Ao contrário, é apenas articulando a 

compreensibilidade do sentido no silêncio que se pode compreender propriamente, e 

que se pode compartilhar compreensão de ser. Ora, o silêncio não é aqui uma 

modalidade privativa da comunicação e da verbalização. Ele é analisado em Ser e 

Tempo como um existencial que permite a abertura da presença para o seu ser-próprio e 

para o ser-com os outros, permitindo a escuta compreensiva. Assim, silenciar não é o 

mesmo que ficar mudo. “Silenciar em sentido próprio só é possível numa fala 

autêntica”.55 Numa fala que permita a compreensão de si e do outro, que permita o 

poder escutar. Ou seja, que se mostre como abertura para a compreensibilidade de ser. 

No nexo formado pela fala (ao lado dos outros existenciais que constituem o 

caráter de abertura da presença) a presença se mostra como um ente que se pronuncia  

 

______________________ 

53. Idem. Ibidem, 227. 

54. O falatório é um modo de ser ontológico, que constitui a presença enquanto estruturada pelo 

existencial da decadência. Sendo esta o modo de estar-lançado no mundo público da 

impropriedade e impessoalidade, no qual reside a possibilidade da presença de tornar própria. 

Desse modo, é como decadente que a presença se mostra de modo mais imediato, não estando 

explícito assim o caráter de abertura do ser, mas o fechamento nas suas determinações e 

cristalizações. 

55. Cf. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. p. 228.  



“em” uma fala.  Ou seja, ela é um ente que é na fala,56 sendo nela que a presença 

descobre mundo e compreende a si mesma como ser-no-mundo57. Nessa medida, é 

também na fala que a presença se faz “mundana”, enquanto nela resida a possibilidade 

de se estabelecer a unidade das aberturas do mundo e da presença. A fala como 

fundamento da linguagem “[...] dá condições ao ser de se presentar através da estrutura 

do mundo e o ser oferece à linguagem a possibilidade de significar e articular a estrutura 

do mundo, através da função significativa”.58 

Desse modo, em seu caráter de abertura co-originária da presença, de modo 

copertinente com os existenciais da disposição e da compreensão, a fala é concebida em 

uma relação de copertinência com o ser. Sendo ela capaz de expressá-lo e significá-lo a 

partir da articulação da compreensibilidade de seu desvelamento. 

Para Heidegger, quando os gregos designavam o homem como Zoon Logon 

Echon, não se tratava da concepção moderna de “animal racional”, pela qual foi 

traduzida. Mas primeiramente como ente que se realiza como fala. A tradição da 

filosofia privilegiou a tradução do logos como enunciado. Assim, o que é para 

Heidegger fundamentalmente fala, enquanto fundamento das modalidades nas quais se 

dá a linguagem, se mostra primeiramente como “este” logos, a saber, o enunciado. 

Este é um existencial, fazendo assim parte da constituição da presença, e sendo 

uma das estruturas da fala (conquanto esta não se dê apenas como enunciado). Com o 

privilégio do enunciado na tradição filosófica, privilegiou-se também a função teórica 

da linguagem. Ficando à margem de toda a reflexão o lado prático da experiência fática 

e cotidiana da linguagem. A fala, como fundamento ontológico-existencial da 

linguagem, a revela como algo além de seu caráter de instrumento teórico. A fala é a 

estrutura ontológica da linguagem, que possibilita o pronunciamento do homem acerca 

dos entes e de comunicação com as outras presenças. Desse modo, a fala, constituindo 

existencialmente a presença, é primeiramente abertura e pronunciamento desta enquanto 

ser-no-mundo. O modo de conhecer teoricamente as coisas que se dão no mundo é uma 

modalidade de pronunciamento da presença constituindo assim a determinação da  

 

______________________ 

56. Idem. Ibidem, p. 228. 

57. O que caracteriza a analítica existencial da presença como análise da verdade enquanto abertura 

e descoberta. Cf. STEIN, E. Compreensão e finitude. p. 28. 

58. FERREIRA, A. M. C. A linguagem originária. p. .55. 



significabilidade do mundo. O conhecimento teórico se dá, nessa medida, como 

pronunciamento de um modo de ser do ente junto ao qual a presença está e com o qual 

ela se ocupa descobrindo-o e determinando-o de tal ou tal modo. Não há assim, para 

Heidegger, um privilégio da fala como um enunciado que pode ser desmembrado em 

átomos de uma proposição a ser analisada logicamente. Há de outro modo a 

possibilidade de desdobramento da fala em suas modalidades de pronunciamento e 

significabilidade. 

Desse modo, quando há a modificação formal da significação pré-predicativa 

para a significação pronunciável, esta, por sua vez não se restringe à teorização, mas 

funda a sua possibilidade. Ora, enfatize-se aqui que a modificação dos momentos da 

significabilidade do mundo se dá como análise formal das estruturas existenciais da 

presença, pois na facticidade da presença, não há essa separação. A significação do 

mundo, pré-temática e pré-predicativa já é assim uma significação predicável e 

tematizável. 

Não haveria nessa medida descoberta e compreensão de ser e do mundo sem 

fala, enquanto seja uma das aberturas antecipativas do ser da presença como ser-no-

mundo. Assim, a linguagem não se dá fundamentalmente como instrumento dado à 

mão, mas como fala. Do mesmo modo, os significados não são propriedades lingüísticas 

separados do mundo, como estados de coisas, mas são primordialmente mundanos 

capazes de possuir características que determinam o modo pelo qual a presença se 

descobre em sua espacialidade. Nessa medida, o mundo se revela como totalidade de 

referências significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Tomando como base a constituição ontológico-existencial da presença podemos 

dizer que a possibilidade de significação do mundo está enraizada na existência. Com a 

questão da significação pretendemos explicitar que a possibilidade de significabilidade 

do mundo e da presença está fundamentada na pertinência entre ser e significação.  A 

descoberta dos entes intramundanos e a sua significação, seja pré-temática ou no 

próprio enunciado, depende da manifestação do ser que desvela o modo de ser dos 

entes. Dessa forma, a possibilidade da significação está atrelada com a diferença 

ontológica.59 

Do mesmo modo, a análise da significação está atrelada à proposta 

heideggeriana de superação da filosofia da consciência. O significado, em Ser e Tempo, 

deixa de ser uma instância mediadora do ato intencional para definir o objeto, reduzido 

assim a uma intencionalidade significativa do objeto, como é concebido por Husserl.60 

Ele passa a ser fundamentado em uma unidade estrutural com os próprios entes que 

significam e com a presença, a qual constitui existencialmente. Do mesmo modo, a 

relação de significabilidade originária do ente é pré-objetiva,61 enquanto se entenda por 

objeto o ente teorizado, sujeito de uma predicação. Quer dizer, a possibilidade de tornar 

o ente objeto de uma significação é derivada da interpretação significativa da totalidade 

conjuntural e referencial dada pela significância. 

Christian Dubois, em Heidegger: introdução a uma leitura considera como um 

problema não resolvido o modo pelo qual Heidegger aborda o momento de transição da 

estrutura significável da mundanidade para a sua articulação significativa na linguagem, 

de modo que os entes possam “vir à palavra” e ser nomeados por ela.62 Questionando 

desse modo a origem de sua função existencial. Devemos admitir que se o autor 

pretendesse se preocupar com essa questão ele seria obrigado a mudar a perspectiva de 

sua análise para uma antropologia. Para então pretender explicar porque e como o  

 

________________________ 
59. Cf. LAFONT, C. Lenguaje y apertura Del mundo: El giro lingüístico de la hermenêutica de Heidegger. 

p.220. 
60. Idem. Ibidem, p. 222. 
61. Cf. PAISANA, J. PAISANA, JOÃO. Fenomenologia e Hermenêutica. Lisboa: Editorial 

Presença, 1992, p. 126. 
62. Cf. DUBOIS, Christian. HEIDEGGER: Introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: ZAHAR, 

2005, p. 150. 

 



homem é capaz de verbalizar o significado do ente. 

Esta não seria uma questão ontológica legitima. O que Heidegger está 

preocupado é em mostrar o modo pelo qual ser se desvela em sua significabilidade 

como manifestação do ente, descoberto pela presença, bem como a maneira pela qual 

esta se mantém faticamente em relação com o seu ser. Desse modo, não tem sentido 

questionar a origem da função significativa da linguagem, como fala, bem como não 

teria sentido questionar a origem do compreender, da disposição e dos outros 

existenciais que a constituem. A presença, enquanto ser-lançado no mundo fático, se 

mostra desde sempre constituída por esses existenciais. É como fala, como fundamento 

ontológico-existencial da linguagem, que a presença está fora,63 lançada no mundo, a 

partir do qual pode compreender-se em suas possibilidades de ser, e nessa medida, 

significar ser e ente. O importante a ser considerado não é como são originados, mas 

que são originários, de tal modo que sejam capazes de determinar o modo pelo qual a 

presença como poder-ser fático se compreende como ser-no-mundo. 

Com a fala como possibilidade de pronunciamento a possibilidade da 

significação como verbalização revela-se como um “mostrar algo” a partir da fala. 

Indicando assim a direção na qual devemos olhar,64 que remete, por sua vez ao próprio 

mundo em sua estrutura significável, o qual constitui a significabilidade da presença 

como ser-no-mundo.  

Assim, o que caracteriza a maneira pela qual Heidegger concebe em Ser e 

Tempo uma significação ontológica, constitutiva da presença como ser-no-mundo, é o 

seu fundamento pré-temático e pré-predicativo. Mostrando assim que não há um 

purismo do significado, antes ele está fundado na própria mundanidade, constituindo-a e 

constituindo a presença enquanto ser-lançado em um mundo dotado de 

significabilidade. Da mesma maneira, a linguagem como fala, também é concebida em 

seu fundamento pré-temático, mostrando que a sua função não está restrita a uma 

instância teórica. Sendo concebida em outras modalidades que no mais das vezes 

antecedem a sua concepção no ato predicativo e que não se submetem ao critério  

 

63. UGARTE, P.F. Discurso y lenguaje: La génesis pré-lingüística del significado em “Ser y 

Tiempo. In: VIGO, A. Navarra: Anuario Filosofico. Vol. 27, 2004. p. 405. 

64. Cf. GADAMER, H-G. Hermenêutica em retrospectiva. Petrópolis:Vozes, 2009, p. 27. 

 



epistemológico de verdade. Na modalidade pré-teórica da fala, em seu caráter de 

abertura e constituição da presença e do seu mundo, se fundamenta a sua possibilidade 

teórica. Que por sua vez, também faz parte da estrutura da presença, mas não é a única 

possibilidade da fala. 

Assim, é a partir da significância do mundo em sua abertura para a 

significabilidade, e a partir da compreensibilidade significativa da fala, que o 

significado pode ser articulado e re-articulado, analisado lógica ou gramaticalmente, na 

instância teótica da linguagem. Estando a sua possibilidade de conceitualização radicada 

na interpretação da visão da compreensão na mundanidade do mundo. 
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