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RESUMO 

 

 

A tese procura estabelecer um ponto de apoio para o estudo da subjetividade na obra de 

Martin Heidegger. Para alcançar este objetivo traça seu argumento a partir das obras do 

período entre 1925 e 1930. Os principais textos sobre o assunto são abordados 

individualmente e indicam uma reapropriação da transcendência e liberdade como centro do 

que poderia ser o sujeito bem entendido de que Heidegger fala. A caracterização enfrenta, 

entre outras, a dificuldade de uma proximidade com o projeto fenomenológico de Husserl. 

Essa dificuldade será articulada em duas versões de um mesmo argumento continuísta. A 

versão francesa e a versão escandinava. A apresentação das versões e suas principais 

características e argumentos serão dispostos em busca de um eixo de decidibilidade 

encontrado na influência kantiana. Para superar a dificuldade do continuísmo o trabalho 

propõe uma análise da influência da interpretação kantiana no projeto fenomenológico de 

Heidegger em comparação com o de Husserl. As análises indicam uma incompatibilidade 

entre a abordagem heideggeriana da subjetividade e a fenomenologia em termos estritamente 

husserlianos desautorizando assim o argumento continuísta.  



ABSTRACT 

 

 

The thesis seeks to establish a foothold for the study of subjectivity in the work of Martin 

Heidegger. To achieve this goal it locates his argument in the works of the period between 

1925 and 1930. The individual approach of the main texts on the subject indicates a 

representation of transcendence and freedom as the center of what could be the well 

understood subject of which Heidegger speaks. This characterization will deal with the 

problem of Heideggers supposed debt to Husserl's phenomenological project. This difficulty 

will be exposed in two versions of the same argument: the French version and the 

Scandinavian version. The presentation of both versions in their key features and arguments 

will be directed to an axis of decidability found in Kant's influence. To overcome the 

continuism problem, this work proposes an analysis of Heidegger’s interpretation of Kant as 

major influence on his phenomenological project in comparison with that of Husserl. The 

analysis indicates a mismatch between the approach of Heidegger's particular view on 

subjectivity and phenomenology in strictly Husserlian terms. This mismatch allows the 

conclusion for the continuistic argument’s invalidity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Aqui se apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o pensamento do filósofo 

alemão Martin Heidegger. Escrever um trabalho assim não é uma tarefa fácil. E a dificuldade 

a que nos referimos, mesmo que por vezes antecipada, sempre volta a lançar dúvidas e 

direções que misturam os objetivos iniciais com conclusões opostas. Por tal motivo, é 

necessário apresentar esta tese através da transformação por que seus objetivos iniciais 

passaram na superação de obstáculos para chegar às conclusões finais. Esta introdução não 

deixa de ser a história de uma luta. 

As principais dificuldades que o estudo de um pensador como Heidegger apresenta 

são relativamente bem conhecidas. Os melhores exemplos são a linguagem hermética, o 

volume da obra, a escassez de seus originais e a polêmica que seu nome gera no meio 

acadêmico. 

Levando em conta as dificuldades previstas, o tema do trabalho foi definido: o 

problema da subjetividade. A vantagem que se obtém com essa temática é a localização 

pontual de textos que contribuem para a questão. O período imediatamente próximo ao ano de 

publicação de Ser e tempo, 1927, inclui obras como os Fundamentos metafísicos da lógica e a 

Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura, ambas de 1928. Por contar com boas 

e acessíveis traduções, um volume factível de textos e certa uniformidade de linguagem, este 

período específico surge como boa escolha para delimitar o tema e dar viabilidade ao 

trabalho. 

Amenizados e superados alguns dos problemas a partir da leitura e pesquisa das 

obras entre 1925 e 1930, outras dificuldades surgiram. O próprio tema da subjetividade 

levanta diversas questões quanto à terminologia, quanto ao projeto da Destruktion anunciado 

em Ser e tempo e também na polarização da literatura secundária sobre a superação da 

subjetividade moderna. O primeiro capítulo da tese enfrenta essas questões. Nele está 

colocada a posição que adotamos acerca da subjetividade através da interpretação das obras 

heideggerianas. 

Na execução do primeiro capítulo, fica clara a impossibilidade de esgotar o tema da 

subjetividade. Mesmo com a limitação cronológica, o confronto entre as correntes 

interpretativas levantou alguns argumentos contrários à posição que defendemos. A extensão 

e significado dessa argumentação não poderiam ser plenamente desenvolvidos. Desse 



obstáculo, surge um direcionamento não previsto no projeto original: a análise de uma 

interpretação específica, contrária ao entendimento do primeiro capítulo, em busca de suas 

falhas e contradições; uma Destruktion em menor escala do argumento continuísta, que 

defende uma filiação da subjetividade heideggeriana ao pensamento fenomenológico de 

Husserl. 

O segundo capítulo procura elaborar o argumento continuísta o mais amplamente 

possível. Apresenta suas diferentes versões e bases de sustentação. Dessa análise, surge um 

ponto que é capaz de decidir sobre a filiação fenomenológica e que coincidentemente retoma 

os textos particulares do período 1925-1930: a interpretação fenomenológica do pensamento 

kantiano. A interpretação do pensamento de Kant nos textos de Heidegger é incompatível 

com as bases husserlianas das Investigações lógicas e de sua Filosofia como ciência de rigor. 

Kant se apresentou como fator decisivo para a validade do argumento continuísta. 

O pensamento de Heidegger e Husserl sobre Kant é confrontado no terceiro capítulo. 

Nessa comparação, o primeiro capítulo ganha novas dimensões: a forte influência de Kant na 

arquitetura de Ser e tempo e na subjetividade do pensamento de Heidegger e a própria 

execução implícita da Destruktion que aproxima Heidegger de uma superação do espírito 

epistemológico da fenomenologia eidética de Husserl. Nesse capítulo, ao longo da 

comparação entre as interpretações de Kant surgem, como perspectivas, diversas 

possibilidades de reflexão mais amplas sobre o papel da apropriação de Kant na construção da 

filosofia contemporânea. 

Do movimento de restrição que vem da questão do sujeito, a tese passa para o 

argumento continuísta e termina chegando ao confronto das diversas interpretações do 

pensamento kantiano, passando para um movimento de expansão de perspectivas. Kant 

aparece como um fator de renovação das bases da filosofia contemporânea, interpretar as 

disputas do período é reler as disputas sobre a perspectiva epistemológica e ontológica do 

pensamento kantiano. Nesse ponto, chega ao fim o trabalho, afirmando uma possibilidade de 

subjetividade propriamente heideggeriana, baseada na invalidade – provada na 

incompatibilidade de apropriação da filosofia kantiana – do argumento continuísta. 
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1 O DILEMA DO SUJEITO E SEU LUGAR NA FILOSOFIA DE HEIDEGGER 

 

 

Há referências na obra de Heidegger ao sujeito e a sua função. O tema não é 

absolutamente um vácuo preenchido pelos comentários ao seu trabalho. Mas antes de 

avaliar a temática uma primeira observação: o lugar “topográfico” do sujeito no 

conjunto da obra Heideggeriana está decisivamente marcado nos textos entre 1925 e 

1930. 

Sem negar a recorrência do tema em obras posteriores
1
, não passa despercebida 

da academia esta maior incidência da questão do sujeito no período imediatamente 

anterior e imediatamente posterior a Ser e tempo. Diz, por exemplo, Zahavi (2003, p. 156, 

nota 1): 

 

em contraste com a leitura majoritária, defendo a visão que a própria 

noção heideggeriana de Dasein deve ser interpretada como um 

conceito clarificado de subjetividade. [...] Esta interpretação pode 

encontrar suporte, por exemplo, em Ser e tempo, Problemas básicos 

da fenomenologia (1927), Introdução à filosofia, e Kant e o problema 

da metafísica. (ZAHAVI, 2003, p. 156, nota 1)
2
. 

 

Aos livros apontados pelo autor dinamarquês acrescentamos o curso de verão 

de 1928, Fundamentos metafísicos da lógica (HEIDEGGER, 1928b)
3
. Assim, teremos 

um ponto de partida para a questão da subjetividade nas obras de 1927, Ser e tempo 

(HEIDEGGER, 1927a) e Problemas fundamentais da fenomenologia (HEIDEGGER, 

1927b); de 1928, Fundamentos metafísicos da lógica (HEIDEGGER, 1928b); e de 

1929, Introdução à filosofia (HEIDEGER, 1929a) e Kant e o problema da metafísica 

(HEIDEGGER, 1929b). 

Esse conjunto de obras, exemplificativo por mais que significativa sua 

importância, traz uma rica coleção de passagens que corroboram a tese da determinação 

cronológica do projeto de subjetividade no período alegado entre 1925-1929. 

Confirmemos. A ausência de obras do biênio 1925-1926 é contingente. Não devemos 

excluir o período de nossa caracterização, pois nesse tempo ocorreu um curso de verão, 

                                                 
1
 Inclusive trechos valiosos para nosso trabalho, como as anotações de 8 de março de 1965 (que serão 

analisadas oportunamente) quando contava Heidegger seus 76 anos. (HEIDEGGER, 1965). 
2
 Nas citações desta tese repetimos a seguinte conduta: todas as traduções de texto que consta da 

bibliografia em língua estrangeira são nossas. Todos os grifos e destaques nas citações são do autor. 
3
 Para destacar a cronologia das obras, traço importante para o argumento da tese, usamos a data da 

publicação original nos textos de Heidegger (e alguns de Husserl também) em que julgamos valiosa essa 

informação. A data original está relacionada nas referências entre parênteses após o título original. 
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Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, no qual o conceito de tempo, que 

permeará Ser e tempo, já se apresenta em movimento
4
; e em Anfänger: 

Phänomenologische Übungen (Kant, Kritik der reinen Vernunft), seminário de inverno 

em Marburgo quando começa a tomar força a presença kantiana no pensamento de 

Heidegger
5
. Ambos encontram lugar em momentos posteriores da pesquisa, o primeiro 

terá espaço no capítulo dedicado a Husserl e o segundo, na caracterização da recepção 

de Kant pela filosofia de Heidegger. 

Importante notar a presença dessas obras em pontos focais do argumento pela 

descontinuidade, pois além de estarem cronologicamente próximos do período que 

tentamos caracterizar como do projeto de subjetividade originária estão próximos 

também do período de convivência direta entre Husserl e Heidegger. 

A presença do tema do sujeito no período suscita uma aproximação entre a 

influência de Husserl e a abordagem heideggeriana. Afinal, é a época imediatamente 

posterior ao trabalho conjunto dos dois pensadores no projeto fenomenológico. 

Heidegger foi professor assistente de Edmund Husserl durante o período de 1918 a 

1923, ano em que, no dia 18 de junho, assume a cátedra em Marburgo. Lá permanecerá 

por cinco anos até o retorno, em 1929, sucedendo o antigo mestre em Freiburg. 

Sem dúvida, há que se conceder o indício cronológico para o argumento da 

continuidade entre a obra de Husserl e a de Heidegger. Mas a mera coincidência 

temporal entre o período de colaboração e os anos imediatamente posteriores, com o 

desenvolvimento comprometido da filosofia heideggeriana com as ideias da 

fenomenologia ao modo husserliano, não garante de forma nenhuma a certeza para uma 

tese continuísta sobre a subjetividade por parte Heidegger. 

A pergunta a ser feita aqui é pelo significado da concentração cronológica de 

um projeto de subjetividade originária. Enfrentamos aqui um desdobramento, uma 

situação que permite tanto a interpretação continuísta como uma leitura de superação. 

Porém, é preciso decidir se há de fato um projeto de subjetividade nessa fase peculiar e 

profícua da obra heideggeriana antes de atrelar tal suposição a uma derivação de seu 

pensamento das lições husserlianas. Por fim, só poderemos decidir a questão de 

                                                 
4
 Theodore Kisiel dedica o capítulo oito de seu tratado e mais de 40 páginas a essa obra, que considera o 

primeiro esboço definitivamente ontológico de Ser e tempo. Ao citar as Kassel Lectures, série de dez 

aulas ministradas por Heidegger entre 16 e 21 de abril de 1925 afirma: “Heidegger está claramente 

anunciando seu primeiro esboço ontológico de Ser e tempo, o qual ele lançará duas semanas depois em 

seu curso de semestre de verão em 1925” (KISIEL, 1995, p. 361). 
5
 Este curso será revisitado, em Marburgo no curso do semestre de inverno, na Interpretação 

fenomenológica da crítica da razão pura, (HEIDEGGER, 1928a). 
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continuidade a partir da caracterização de como o projeto se apresenta. É da análise de 

sua estrutura e de características que se farão as inferências quanto à pertinência dessa 

subjetividade originária à ideia de fenomenologia husserliana. 

A conclusão provisória a que a adição dessas obras iniciais, no conjunto que 

caracterizamos, permite é que as premissas derivadas de sua análise são legítimas para 

definir o significado do projeto de subjetividade do período. Tais premissas, a relação 

de superação da fenomenologia husserliana e a apreensão do logos moderno através de 

Kant como inversão do conceito de verdade na ciência, serão apresentadas e 

desenvolvidas ao longo deste trabalho, servindo sua citação aqui como adiantamento 

meramente elucidativo. Se não trazemos para análise neste momento os trechos dos 

referidos textos, entenda-se por disposição de organização, tal apresentação será mais 

bem aproveitada em momento posterior. 

 

1.1 Localizando a questão da subjetividade: Problemas básicos da fenomenologia 

 

Antes de explorar o primeiro texto de 1927, Ser e tempo, que merece destaque 

à parte, lancemos um olhar para o curso ministrado na sequência dessa obra. Nos 

Problemas básicos da fenomenologia (HEIDEGGER, 1927b), curso de verão em 

Marburgo, encontram-se comentários sobre a subjetividade e sua relação com o Dasein. 

De fato, é difícil acreditar numa leitura do parágrafo 15, seção d em especial, que negue 

a centralidade do tema. Inclusive há interpretação mais extensiva: o tema da 

subjetividade perpassa toda a obra! Cite-se Albert Hofstadter, tradutor da versão inglesa 

da obra, em seu prefácio: 

 

Os Problemas Básicos da Fenomenologia é um trabalho da maior 

importância, indispensável para obter uma perspectiva clara sobre a 

região ontológico-fenomenológica para a qual Heidegger se 

direcionava quando preparou Ser e tempo, do qual esta é a desenhada 

e designada sequência. (HOFSTADTER in: HEIDEGGER, 1927b, p. 

xi). 

 

Essa ideia de sequência entre Ser e tempo e o curso (cujo início, em maio, é 

imediatamente subsequente ao aparecimento do Jahrbuch für Philosophie und 

phänomenologische Philosophie com a primeira edição de Ser e tempo, ao final de 

abril) é razoável cronologicamente e há indícios documentais de sua procedência. 
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É no curso que Heidegger faz referência pela primeira vez ao trabalho recém 

publicado em tom de continuidade: 

 

Devemos nos refrear de uma discussão sobre sua função [ontologia do 

Dasein] como uma fundamentação do questionamento filosófico em 

geral; e ainda menos é possível desenvolver e trazer uma exposição da 

ontologia do Dasein mesmo em seus modos principais. Eu já ofereci 

tal tentativa na primeira parte de meu recém publicado tratado Ser e 

Tempo. (HEIDEGGER, 1927b, p. 56). 

 

A consequência é clara: o curso deve evitar a ontologia do Dasein, mesmo que 

seja um pressuposto da análise, pois ela está realizada em Ser e tempo. Esse é o primeiro 

passo, peça inicial, obra pioneira cujas consequências estão sendo desenvolvidas já 

durante o período do curso de verão de 1927. 

A outra evidência da correção de uma interpretação dos Problemas básicos 

como sequência de Ser e tempo nos foi indicada claramente pelo próprio Heidegger. 

Quando da publicação do curso nas obras completas em 1975, ele o identifica com uma 

“nova elaboração da Terceira Divisão da Primeira Parte de Ser e tempo” 

(HEIDEGGER, GA 24:1/1, apud KISIEL, 1995, p. 488)
6
. A organização planejada por 

Heidegger para Ser e tempo está descrita em seu parágrafo oitavo cujo título é O 

sumário do Tratado: 

 

A elaboração da questão do ser se divide, pois, em duas tarefas; a 

cada uma corresponde a divisão do tratado em duas partes: 

Primeira parte: a interpretação da presença pela temporalidade e a 

explicação do tempo como horizonte transcendental da questão do 

ser. 

Segunda parte: Linhas fundamentais de uma destruição 

fenomenológica da história da ontologia, seguindo-se o fio 

condutor da problemática da temporariedade. 

A primeira parte divide-se em três seções: 

1. A análise preparatória dos fundamentos da presença. 

2. Presença e temporalidade. 

3. Tempo e ser. 

A segunda parte estrutura-se, também, em três seções: 

1. A doutrina kantiana do esquematismo e do tempo como estágio 

preliminar da problemática da temporariedade. 

                                                 
6
 Apenas as duas primeiras divisões estão publicadas sob o título Ser e tempo. Levanta-se então uma 

curiosa pergunta, como pode Heidegger nos Problemas básicos da fenomenologia estar reescrevendo a 

terceira divisão nunca publicada? A resposta está em visita feita a Karl Jaspers, em Heidelberg, entre 1 e 

10 de janeiro de 1927, durante a qual se tornou claro para Heidegger que sua divisão três, já escrita e 

sobre a qual disputava com o amigo, estava incompreensível. O autor se refere ao episódio em 1941: 

“Claro, naquele tempo eu pensava que no curso daquele ano tudo poderia ser dito de forma mais clara. 

Isto foi uma ilusão.” (HEIDEGGER, GA 49, p. 39f apud KISIEL, 1995, p. 486). 
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2. O fundamento ontológico do “cogito sum” de Descartes e a 

introdução da ontologia medieval na problemática da “res 

cogitans”. 

3. O tratado de Aristóteles sobre o tempo como critério de 

discriminação da base fenomenal e dos limites da antiga ontologia. 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 71). 

 

Assim colocado, o Problemas básicos corresponderia ao último passo para a 

interpretação do Dasein através da temporalidade e explicação do tempo como 

horizonte transcendental da questão do ser, à divisão três: Tempo e ser. A imediata 

sequência das duas divisões publicadas estaria nos Problemas básicos da 

fenomenologia, tese confirmada documentalmente pelo autor, cronologicamente 

razoável e sistematicamente consistente com o projeto heideggeriano. 

É interessante perceber que exatamente na sequência do pensamento suscitado 

por Ser e tempo surge com maior vigor a necessidade de questionar a subjetividade. A 

necessidade é percebida por Hofstadter que a atribui ao próprio Heidegger: “A 

concepção de Heidegger da necessidade para seu próprio pensamento, como em todo 

pensamento filosófico (no Ocidente pelo menos), orientar-se primeiramente ao sujeito, o 

Dasein humano, é ainda melhor entendida nos Problemas básicos do que em Ser e 

tempo” (HOFSTADTER in. HEIDEGGER, 1927b, p. xi).
7
 

Aqui uma hipótese se constitui: há um interesse crescente sobre a subjetividade 

nas obras da segunda metade da década de 1920. Tal hipótese se confirma segundo a 

apreciação de Hofstadter e no cotejamento das aparições do tema, mais recorrentes nos 

textos de 1928 e 1929 que em Ser e tempo. Não encontramos neste livro um parágrafo 

como o quinze dos Problemas básicos; nele, o tema é o centro da análise e também o 

horizonte histórico que a permite. 

A disposição do tema da subjetividade num contexto posterior a Ser e tempo 

levanta a pergunta: se a subjetividade está superada após a analítica existencial, como 

explicar a reincidência da temática, de forma ainda mais vigorosa, nos escritos 

imediatamente posteriores a ela? Uma hipótese se apresenta frente ao foco dado ao 

problema da subjetividade, ela sugere que Heidegger está desenvolvendo o projeto da 

analítica existencial. Para que tal hipótese faça sentido, é forçoso admitir que no projeto 

heideggeriano de Ser e tempo, a sequência planejada envolva a reapropriação da 

subjetividade. 

                                                 
7
 É por concordar com essa opinião de Hofstadter que optamos por iniciar um “mapeamento” da questão 

do sujeito por esse curso ao invés da opção cronológica natural Ser e tempo. 
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A reapropriação está conforme a ideia de Destruktion da história da metafísica 

anunciada no parágrafo oitavo de Ser e tempo para a segunda parte do tratado como 

“Linhas fundamentais de uma destruição fenomenológica da história da ontologia, 

seguindo-se o fio condutor da problemática da temporalidade” (HEIDEGGER, 1927a, 

p. 71). 

Convém nesse ponto uma ressalva! Essa associação do curso de verão de 1927 

com a segunda parte do projeto de Ser e tempo, apesar de plausível frente a algumas 

analogias, choca-se com a afirmação do próprio Heidegger sobre seu lugar no projeto. 

Como já exposto, os Problemas básicos seriam a terceira divisão da primeira parte, 

ainda preparatória, da tarefa de Destruktion. 

Adotamos em nossa visão uma solução parcial. Consiste em creditar aos 

trechos em que a obra atém-se ao problema da subjetividade, principalmente na sua 

colocação como horizonte, um adiantamento do autor da Destruktion que estava 

prevista para a segunda parte de Ser e tempo. Esta solução parece a mais coerente, pois 

permite apreciar o parágrafo quinze como passos preliminares da Destruktion sem 

contradizer o sentido geral da obra como terceira divisão da primeira parte de Ser e 

tempo. 

A subjetividade como horizonte da tarefa de destruição da ontologia, como fio 

condutor da Destruktion, parece ser a sugestão do início do parágrafo quinze dos 

Problemas básicos da fenomenologia: “A filosofia deve talvez começar do ‘sujeito’ e 

retornar ao ‘sujeito’ em suas questões últimas, e ainda para tudo que não possa ser 

questionado em uma maneira unilateralmente subjetivista.” (HEIDEGGER, 1927b, p. 

155). Mas, esse guia para o percurso à primeira vista contrasta com o apresentado no 

parágrafo sexto de Ser e tempo, no qual a Destruktion é descrita pela primeira vez: 

 

Caso a questão do ser deva adquirir a transparência de sua própria 

história, é necessário, então, que se abale a rigidez e o endurecimento 

de uma tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados. 

Entendemos essa tarefa como destruição do acervo da antiga 

ontologia, legado pela tradição. Deve-se efetuar esta destruição 

seguindo-se o fio condutor da questão do ser até se chegar às 

experiências originárias em que foram obtidas as primeiras 

determinações do ser que, desde então, tornaram-se decisivas. 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 51). 

 

A diferença entre o texto dos Problemas e o de Ser e tempo, a mais evidente na 

forma como colocamos a questão e assumimos a sequência entre os dois, é o fio 
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condutor da tarefa da Destruktion. Neste fala-se em questão do ser; naquele do sujeito. 

Para essa discrepância, apresentamos uma solução que pode explicar a hipótese 

anteriormente levantada: o interesse crescente no sujeito em textos subsequentes a Ser e 

tempo. O fio condutor da Destruktion é a questão do ser. Mas isso se revela 

historicamente como a questão do ser do sujeito. O fio condutor da Destruktion deve ser 

o sujeito, pois essa é a manifestação temporal da questão do ser na história da ontologia. 

Há uma ressalva que se impõe: a questão da subjetividade não é primeira, 

originária, pressuposto da questão do ser. A primeira sucede a segunda. A questão do 

ser é a base da pesquisa heideggeriana. A expressão dessa problemática na história da 

metafísica é a filosofia da subjetividade. O ser antecede o sujeito, este é a manifestação 

daquele na história. Precisamos elucidar a questão do sujeito para elucidar a do ser, mas 

não porque o sujeito o antecede. 

Há um alerta para a inversão de prioridade entre a problemática da 

subjetividade e a do ser nos Problemas básicos. É preciso disciplina filosófica para se 

manter na compreensão da subjetividade como passo necessário ao projeto de 

Destruktion guiado pela questão do ser. Notadamente lidando com a história da filosofia 

que 

 

desde Descartes e, sobretudo no idealismo germânico a constituição 

ontológica da pessoa, o ego, o sujeito, é determinado pelo modo da 

autoconsciência. Não é suficiente tomar a autoconsciência no sentido 

formal de reflexão sobre o ego. Ao invés disso, é necessário exibir as 

diversas formas do auto-entendimento do Dasein. Isto leva à 

descoberta que o auto-entendimento é sempre determinado pelo modo 

de ser do Dasein, pelo modo da autenticidade e inautenticidade da 

existência. Disto emerge a necessidade de colocar a questão na 

direção inversa. Não podemos definir a constituição ontológica do 

Dasein através da autoconsciência, mas, ao contrário, temos que 

clarificar as diversas possibilidades de auto-entendimento por meio de 

uma estrutura da existência adequadamente clarificada. 

(HEIDEGGER, 1927b, p. 174) 

 

A mudança de direção do problema significa, segundo nossa interpretação, a 

inversão da manifestação do ser enquanto pensamento da subjetividade; inverter a 

questão é manifestar a subjetividade através do ser. A autoconsciência é determinada 

pelo modo de ser do Dasein, e sua estrutura (ontológica, existencial) é capaz de 

clarificar a autocompreensão. 

Uma observação a ser feita, que corrobora a tese de Zahavi assim como a de 

Hofstadter, é a determinação de um modo de ser como antípoda do sujeito moderno, e 
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não uma oposição deste com o ser em geral. Melhor dizendo, quando surge a inversão 

na linha de compreensão que substitui a primazia da questão do sujeito para clarificar a 

do ser, pela primazia da questão do ser para clarificar a do sujeito, segue-se uma 

sequência esperada: devo me ater ao ser em sentido geral e dessa forma terei 

possibilidade de determinar a subjetividade. Mas no trecho não se fala em constituição 

do ser, não aparece o fio condutor do problema ontológico. Fala Heidegger da 

constituição ontológica do Dasein. Esse, portanto, como antípoda da autoconsciência 

não pode a ela ser igualado. Porém não pode dela se desligar, pois é a própria estrutura 

de existência que clarifica as possibilidades da autoconsciência. 

Heidegger parece já estar avançando quando, na inversão do fio condutor da 

subjetividade para o fio condutor do ser, apresenta uma forma de existência, o Dasein, 

frente ao sujeito, ao invés de apresentar a própria questão do ser, mais primitiva e 

anunciada em Ser e tempo. Dessa reflexão, retiramos duas conclusões que serão mais 

tarde no trabalho postas à prova: 1 o Dasein não pode equivaler ao sujeito, à 

manifestação da metafísica, à autoconsciência. Ao menos não era essa a intenção de 

Heidegger sem dúvida. Se o Dasein apresenta atributos ou características que permitem 

pensá-lo nos moldes do sujeito cartesiano ou do idealismo alemão, supor-se-á que a 

tentativa de inversão da questão do sujeito pela do ser falhou em algum aspecto. 2 o 

Dasein é, de alguma forma, ligado à subjetividade na medida em que é colocado como 

sua superação, como o âmbito em que podemos encarar a subjetividade depois de 

realizada a inversão da questão do sujeito pela do ser. O Dasein pode apresentar-se 

como o sujeito considerado, transposto, a partir de sua fonte originária de manifestação 

do próprio ser: o modo de manifestação do ser que possibilita a autoconsciência. 

Há no texto dos Problemas básicos referência a essa “transposição” ainda no 

parágrafo quinze: “A constituição da existência do Dasein como ser-no-mundo emergiu 

como uma peculiar transposição do sujeito que forma o fenômeno que nós devemos 

ainda mais particularmente definir como transcendência do Dasein.” (HEIDEGGER, 

1927b, p. 174). 

Sem desenvolver a temática da transcendência do Dasein e ainda sobre esse 

trecho, chamamos atenção para o modo como o termo sujeito e o próprio termo Dasein 

surgem de forma, em parte, intercambiável. Essa equivalência está afastada, segundo 

nossas conclusões anteriores, e sem dúvida há ressalvas quanto ao uso dos termos 

sujeito e Dasein como o mesmo ente. O próprio Heidegger resolve essa divergência 

incidental: há um intercâmbio entre os termos, que revela a ligação entre os dois (nossa 
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segunda conclusão), mas essa equivalência sempre se segue ressalvada por alguma 

observação (em conformidade com nossa primeira conclusão). O usual é a colocação de 

aspas no termo sujeito quando em analogia com o Dasein; outra ressalva comum é o 

acréscimo da locução adjetiva “bem-entendida”, a subjetividade bem-entendida ou 

sujeito bem-entendido. Exemplo desse padrão ainda no parágrafo quinze: “Nós 

tentamos tornar claro que o mundo não é nada que ocorre dentro do reino do extenso, 

mas pertence ao ‘sujeito’, é algo ‘subjetivo’ no bem entendido sentido, assim o modo de 

ser do Dasein é ao mesmo tempo determinado pelo modo do fenômeno do mundo.” 

(HEIDEGGER, 1927b, p. 174). 

Analisando a transcendência. Mundo e sujeito se pertencem e se determinam à 

medida que são dois aspectos do fenômeno unitário do ser-no-mundo, modo de ser do 

Dasein que revela a transcendência. Mas essa não é nossa pesquisa, ao menos não aqui. 

Logo em seguida: “Apenas com a ajuda de uma interpretação radical do sujeito pode um 

subjetivismo não-genuíno ser evitado e igualmente um realismo cego, que gostaria de 

ser mais realista que as próprias coisas são porque desconstrói o fenômeno do mundo.” 

(HEIDEGGER, 1927b, p. 175). 

A apreciação de Heidegger expõe sua percepção do modo como sua tarefa 

caminha: o radicalismo. Há um reforço à nossa hipótese acerca da pertinência de uma 

discussão sobre o sujeito como adiantamento da destruição da história da ontologia. A 

metafísica levada ao seu horizonte radical de possibilidade ruirá, revelando aquilo que 

há a ser pensado. Nesse sentido, aceitando essa leitura, podemos acrescer nossa hipótese 

de ligação entre Dasein e subjetividade de uma direção: a interpretação radical da 

subjetividade impõe o modo de ser do Dasein ao pensamento. 

Num juízo de valor resume Hofstadter (in. HEIDEGGER, 1927b, p. xxx): 

“Apesar de Heidegger desejar destruir toda a tradição, a destruição deve ser feita não 

numa remoção da orientação para o sujeito, mas numa correção dele.”. 

Para terminar esta apresentação inicial do tema da subjetividade a partir dos 

escritos heideggerianos do período de 1925 a 1929 citamos outras duas passagens, como 

exemplos, da proximidade entre sujeito e Dasein. Elas se encontram na seção dedicada 

a estudar a possibilidade da verdade, sua função e ligação com o Dasein. O tema é 

recorrente e se mostrará de forma mais clara que aqui na Introdução à filosofia, que 

analisaremos mais à frente. Observe-se a presença de aspas e do complemento “bem-

entendida” para as referências à subjetividade “corretamente” considerada a partir de 

uma primazia da questão do ser, ou seja, do Dasein, o sujeito corrigido.  
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Ser verdadeiro é desvelamento, desvelamento é um 

comportamento do ego, e portanto, como é dito, ser verdadeiro é 

algo subjetivo. Nós respondemos, “subjetivo” sem dúvida, mas no 

sentido do bem entendido conceito do “sujeito”, como Dasein 

existente, o Dasein com ser no mundo. (HEIDEGGER, 1927b, p. 

216). 

 

Também no trecho: “Há verdade – desvelamento e desvelo – apenas quando e 

enquanto existir Dasein. Se e quando não há ‘sujeitos’, tomados de fato no bem 

entendido sentido de Dasein existente, então não há nem verdade nem falsidade.” 

(HEIDEGGER, 1927b, p. 219). 

Em Ser e tempo também encontramos sinais dessa correção da subjetividade 

moderna. Porém nas páginas dessa obra, em acordo com seu caráter preparatório, a 

discussão do tema se mostra menos incisiva. A esta altura, adiantamos dois aspectos que 

aderem à questão da subjetividade em Ser e tempo e que refletirão mais tarde em 

desenvolvimentos acerca do tema. Esses desenvolvimentos são exatamente o material 

que fornece a possibilidade de nossa primeira hipótese sobre a localização da pergunta 

sobre o sujeito nos anos periféricos a 1927. São eles a estrutura da subjetividade, 

superada como ultrapassamento do sujeito kantiano, e a ligação originária entre a 

subjetividade e a noção de verdade. 

 

1.2 Localizando a questão da subjetividade: Ser e tempo 

 

Muito há para dizer sobre essa obra de Martin Heidegger. É consenso na 

academia sua centralidade, assim atestam os comentadores,
8
 e não há trabalho 

acadêmico sério que conteste sua importância no pensamento heideggeriano. Nesta 

seção não pretendemos abarcar os problemas colocados em relação à subjetividade em 

Ser e tempo. Esta tarefa está reservada a posteriores seções do trabalho, aqui apenas 

localizamos as passagens principais que permitem confirmar algumas hipóteses 

levantadas: a primeira é a presença da questão do sujeito. A segunda tarefa é avaliar a 

frequência e a dimensão dessa presença para caracterizar a segunda hipótese: o interesse 

e a discussão crescentes sobre a questão da subjetividade nos escritos imediatamente 

                                                 
8
 “Ser e Tempo ultrapassa de muito uma obra de filosofia. É um marco na caminhada do pensamento pela 

história do Ocidente.” (CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. In. HEIDEGGER, 1927a). Citamos duas obras, 

exclusivamente dedicadas ao tema, que dão dimensão da importância de Ser e tempo na história da 

filosofia: o Heidegger and Being and Time, de Stephen Mulhall (MULHALL, 2000), e o impressionante 

trabalho de Theodore Kisiel, The Genesis of Heidegger’s Being & Time (KISIEL, 1995). 
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posteriores a Ser e tempo. Por último, uma caracterização inicial das situações 

específicas em que a questão do sujeito se mostra na obra, essa caracterização 

preliminar será direcionada pelo desenvolvimento do projeto heideggeriano. Nossa 

terceira hipótese a confirmar envolve dois aspectos singulares: a superação do 

pensamento kantiano e a implicação de uma reapropriação do conceito de verdade. 

Em primeiro lugar é perceptível que em Ser e tempo encontram-se menos 

referências à questão da subjetividade que em outras obras de Heidegger. Mas elas estão 

lá. A primeira passagem em que a palavra sujeito se apresenta está no parágrafo sexto: 

 

Na medida em que, no curso dessa história, se focalizam certas 

regiões privilegiadas do ser que passam então a guiar, de maneira 

primordial, toda a problemática (o ego cogito de Descartes, o sujeito, 

o eu, a razão, o espírito, a pessoa), essas regiões permanecem 

inquestionadas quanto ao ser e à estrutura de seu ser, de acordo com o 

consoante descaso da questão do ser. (HEIDEGGER, 1927a, p. 51). 

 

Dessa passagem podemos retirar algumas hipóteses. Primeiro percebemos que 

as regiões do ser arroladas equivalem a diferentes abordagens da questão que 

procuramos evidenciar: a questão da subjetividade. A afirmação é categórica, portanto a 

questão da subjetividade permanece inquestionada. Ainda uma última informação 

deriva da citação: a falta de questionamento da subjetividade é um reflexo da falta de 

questionamento acerca do sentido do ser. 

Já neste primeiro passo podemos afirmar que a questão da subjetividade está 

presente em Ser e tempo, afinal apenas tratando de sua problemática poderia Heidegger 

inferir pelo seu esquecimento. Afirmar que algo permanece encoberto não deixa de ser 

uma abordagem desse objeto. A subjetividade, ainda que em sentido restrito e negativo, 

aparece na antecipação
9
 que os parágrafos quinto e sexto fazem do projeto 

heideggeriano. 

O parágrafo sexto trata de definir antecipadamente a tarefa de destruição 

fenomenológica da história da ontologia. A subjetividade moderna surge como ponto 

fundamental dessa história. Se o esquecimento da questão do ser se reflete na metafísica 

e sua história, o sujeito moderno precisa fazer parte desse reflexo. Heidegger 

forçosamente há que incluir num resgate do sentido da questão do ser uma 

reapropriação desse momento singular em que se cristaliza a noção de subjetividade. 

                                                 
9
 O parágrafo quinto antecipa resumidamente os passos da primeira parte do tratado; e o parágrafo sexto 

faz o mesmo com a segunda parte. 
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Conquistamos assim mais uma conclusão: há no projeto da Destruktion, 

precisa haver forçosamente nesse projeto, uma tomada de posição frente à questão da 

subjetividade. Ser e tempo prevê esta tarefa e a exige em sua arquitetura. Em poucas 

palavras, a questão do ser só pode ser colocada porque não está adequadamente 

respondida. O motivo de sua precária resposta está no esquecimento que a metafísica 

tradicional manifesta, um destino a que chegou o próprio movimento histórico da 

ontologia ocidental. O trabalho para resgatar o sentido do questionamento ontológico 

passa por dois caminhos: a analítica do Dasein, via de acesso ao desvelamento da 

verdade do ser; e a reapropriação da história da ontologia, a Destruktion. Não há sentido 

nessa segunda tarefa sem abordar a questão da subjetividade moderna, manifestação 

central da metafísica tradicional durante a modernidade. 

Evidência desse raciocínio se apresenta na sequência do parágrafo sexto. Ao 

mencionar o pensamento de Kant, Heidegger chega a afirmar – numa verdadeira 

antecipação da divisão um da segunda parte de seu projeto – razões pelas quais o 

filósofo permanece preso à tradição sem realizar o resgate da pergunta pelo ser
10

: 

 

Também haverá de mostrar porque Kant fracassou na tentativa de 

penetrar na problemática da temporariedade. Duas coisas o 

impediram: em primeiro lugar, a falta da questão do ser e, em íntima 

conexão com isso, a falta de uma ontologia explícita da presença ou, 

em terminologia kantiana, a falta de uma analítica prévia das 

estruturas que integram a subjetividade do sujeito. (HEIDEGGER, 

1927a, p. 52-3). 

 

Ao reforçado tema da ligação entre a questão do ser e a da analítica do Dasein, 

soma-se a tradução do termo em terminologia kantiana. Aqui uma determinação da 

relação entre Dasein e a subjetividade transcendental: o que Heidegger chama de 

ontologia explícita do Dasein, Kant chamaria (segundo o próprio Heidegger) de 

analítica prévia das estruturas que integram a subjetividade do sujeito. 

Não se trata de uma sinonímia plana. Não passa nem perto da coerência 

afirmar, com base no trecho, que o Dasein é equivalente ao conceito de sujeito. A 

conclusão razoável seria que a ontologia do Dasein é resultado de uma analítica prévia 

das estruturas que integram a subjetividade do sujeito. O Dasein, portanto, equivale a 

qualquer instância da subjetividade na medida em que a reconstrói, através da analítica 

de suas estruturas. A natureza dessa analítica é o fator decisivo que desequilibra uma 

                                                 
10

 No caso já pressuposto o desenvolvimento da estrutura do Dasein em volta da temporalidade. “O ser 

da presença tem seu sentido na temporalidade.” (HEIDEGGER, 1927a, pg. 47) 
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equiparação plana entre os conceitos. A analítica segue, conforme os princípios 

apresentados no parágrafo a que pertence o trecho, o fio condutor da questão do ser (p. 

51). É ela na verdade a própria Destruktion em seu início, a primeira divisão da parte 

dois, acerca da doutrina kantiana. O tema será explorado posteriormente nas obras sobre 

Kant que suprem essa divisão não publicada, apenas adiantada neste parágrafo. 

Guardemos a conclusão: a subjetividade surge pela primeira vez em Ser e tempo na 

discussão antecipatória acerca da primeira divisão da parte dois do tratado: a 

Destruktion e o pensamento kantiano. 

A referência ao pensamento kantiano não é meramente exemplificativa ou 

cronologicamente orientada. Sua importância reside na característica única que seu 

pensamento possui, que o torna a primeira via para a realização de uma destruição da 

história da ontologia. Para Heidegger, Kant foi o único pensador que se aproximou da 

questão do sentido do ser por tematizar a problemática da temporalidade como seu 

princípio. 

 

De acordo com a tendência positiva da destruição, deve-se perguntar 

de saída se, e até onde, no curso da história da ontologia, a 

interpretação do ser está tematicamente articulada com o fenômeno do 

tempo e se, e até onde, a problemática da temporariedade, aqui 

necessária, foi e podia ser elaborada em princípio. Kant foi o primeiro 

e o único a dar um passo no caminho de investigação para a dimensão 

da temporariedade. (HEIDEGGER, 1927a, p. 52). 

 

Esse primeiro passo, cujo caminho posterior seria o caminho trilhado por 

Heidegger, implica uma ligação entre a origem estrutural de Ser e tempo com o 

pensamento kantiano, com os passos subsequentes não realizados. O caminho indicado 

pelo passo kantiano associado à fenomenologia – vide parágrafo oitavo: “Segunda 

parte: Linhas fundamentais de uma destruição fenomenológica da história da ontologia, 

seguindo-se o fio condutor da problemática da temporariedade.” (HEIDEGGER, 1927a, 

p. 71) – implica um ponto de ligação que é premissa básica em nossa argumentação. 

Kant e Husserl, de modo interligado na estrutura da Destruktion, moldam o caminho 

que Heidegger irá trilhar na segunda parte de Ser e tempo. E caso possamos afirmar que 

a questão da subjetividade está inserida nesse contexto, então na apropriação díspar do 

pensamento kantiano por Heidegger e seu mestre Husserl teremos um argumento para 

demonstrar a incompatibilidade da tese continuísta de uma subjetividade heideggeriana 

como desenvolvimento do sujeito husserliano. 
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O tema do sujeito não está, porém, restrito ao parágrafo preparatório, ou 

antecipatório, sexto. Em passagem posterior, volta Heidegger ao questionamento da 

subjetividade agora em outro contexto. No parágrafo décimo, encontramos a seguinte 

referência: 

 

Uma das primeiras tarefas da analítica será, pois, mostrar que o 

princípio de um eu e sujeito, dados como ponto de partida, deturpa, de 

modo fundamental, o fenômeno da pre-sença. Toda idéia de ‘sujeito’ – 

enquanto permanecer não esclarecida preliminarmente mediante uma 

determinação ontológica de seu fundamento – reforça, do ponto de 

vista ontológico, o ponto de partida do subjectum (ὑποχείμενον), por 

mais que, do ponto de vista ôntico, se possa arremeter contra a 

“substância da alma” ou a “coisificação da consciência”. 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 82). 

 

Como se percebe na primeira linha do trecho, neste ponto do trabalho 

Heidegger já está enfrentando a tarefa da analítica existencial. Esta corresponde em seu 

programa à divisão um da primeira parte: “A primeira parte divide-se em três seções: 1. 

A análise preparatória dos fundamentos da presença. [...]” (HEIDEGGER, 1927a, p. 

71). Seguindo a organização do livro esta divisão se inicia no parágrafo nono com “O 

tema da analítica da pré-sença” (HEIDEGGER, 1927a, p. 77) que, somado aos 

parágrafos décimo e onze, correspondem ao primeiro capítulo da divisão: “Exposição da 

tarefa de uma análise preparatória da pré-sença”. Já nas primeiras linhas do parágrafo se 

mostra o contexto em que devemos nos mover quando comentamos a passagem citada: 

 

§ 10. A delimitação da analítica da presença face à antropologia, 

psicologia e biologia. 

Depois de se ter delineado positivamente o tema de uma 

investigação, é sempre importante caracterizar negativamente seu 

propósito, embora discussões sobre o que não deve acontecer se 

tornem, muitas vezes, infrutíferas e estéreis. (HEIDEGGER, 1927a, p. 

81) 

 

A conclusão é fácil: nesse parágrafo estará exposto aquilo que não serve como 

caracterização do modo de ser do Dasein. Estamos diante de uma caracterização 

negativa. A caracterização positiva do Dasein está esboçada no parágrafo precedente em 

dois caracteres: “o primado da ‘existência’ frente à ‘essência’ e o ser sempre minha” 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 79). Nesse ponto, Heidegger utiliza-se do termo existencial, já 

apresentado no parágrafo quarto na página 39, para caracterizar o Dasein. O “primado 

da existência” e o “ser sempre minha” são existenciais do Dasein em oposição às 
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categorias das ditas ciências, antropologia, psicologia e principalmente biologia. Essa 

oposição está declarada nas últimas linhas do nono parágrafo, imediatamente antes 

daquele cuja passagem tentamos aqui contextualizar: 

 

A analítica existencial da pré-sença está antes de toda psicologia, 

antropologia e, sobretudo, biologia. A delimitação frente a estas 

possíveis investigações da pré-sença pode tornar ainda mais preciso o 

tema da analítica. E a necessidade da analítica deixa-se então 

comprovar de maneira ainda mais penetrante e profunda. 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 81). 

 

Sabemos agora o que Heidegger faz no parágrafo décimo: caracterização 

negativa do Dasein. E para que o faz: tornar mais preciso o tema da analítica e 

comprovar sua necessidade. Por fim, o modo como essa caracterização negativa se 

apresenta envolve uma distinção entre existenciais, caracterizadores positivos, e 

categorias, caracterizadores negativos do Dasein. 

 

Denominamos os caracteres ontológicos da pré-sença de 

existenciais porque eles se determinam a partir da existencialidade. 

Estes devem ser nitidamente diferenciados das determinações 

ontológicas dos entes que não têm o modo de ser da pré-sença, os 

quais chamamos de categorias. (HEIDEGGER, 1927a, p. 80). 

 

Essa distinção é absolutamente indispensável para qualquer tentativa de 

estipular a questão da subjetividade e sua ligação com o fenômeno do Dasein. Se ele é 

caracterizado por existenciais, então sua pretensa subjetividade só poderá surgir ou se 

manifestar através dessa estrutura. O horizonte existencial define que o homem se 

mostra na sua relação com o ser dos entes, relação ontológica, e não em sua relação, 

normalmente cognitiva e científica, ou seja, categorial, com os entes. Somos 

existenciais, movemo-nos frente à dimensão ontológica anteriormente à dimensão 

ôntica. 

A primazia ontológica enquanto caracterizadora do fenômeno do Dasein é uma 

das chaves para separar seu pensamento dos seus antecessores cuja proximidade alegada 

constitui o argumento objeto desta tese. Guardemos essa distinção entre existencial e 

categorial para posterior apreciação, quando tentaremos formar uma analogia entre 

Heidegger e Kant-Husserl. Por ora, fixemos a percepção de dois planos na 

caracterização do Dasein: o ontológico, existencial e positivo do parágrafo nono, e o 

ôntico, categorial e negativo do parágrafo décimo. Daquele retiramos os existenciais 
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“primado da existência” e o “ser sempre minha” do Dasein, deste afastamos as 

categorias da psicologia, antropologia e biologia. Porém esse afastamento significa uma 

total rejeição ao princípio de uma subjetividade? Retomemos a discussão da passagem. 

De volta à passagem na página 82, percebemos o acréscimo de um detalhe 

importante a este contexto: a noção de uma ordem a ser respeitada! “o princípio de um 

eu e sujeito, dados como ponto de partida, deturpa, de modo fundamental, o fenômeno 

da pre-sença.”. A subjetividade deturpa o fenômeno do Dasein. Essa é uma conclusão. 

Mas, seguindo adiante, em que condições essa subjetividade o deturpa? A subjetividade 

sempre deturpará o fenômeno do Dasein? A frase de Heidegger mostra que não. Há 

uma condição para que o princípio do eu torne a analítica existencial deturpada. Esta 

condição é tomar este princípio da subjetividade como ponto de partida. 

As conclusões sobre a condição “ponto de partida” podem ser perigosamente 

enganosas. Aquilo que podemos inferir de um condicional são a afirmação do 

consequente por modus ponens, ou negação do antecedente por modus tollens. Ou seja, 

podemos afirmar com a sentença que se há subjetividade como ponto de partida, há 

deturpação do fenômeno do Dasein. Portanto, já que é claro que Heidegger não deseja 

deturpação do fenômeno do Dasein em sua analítica, inferimos que não pode haver 

subjetividade dada como ponto de partida. A negação do antecedente, falácia 

conhecida, pode nos levar ao seguinte problema: não havendo subjetividade tomada 

como ponto de partida, seguindo a frase de Heidegger, não haverá deturpação no 

Dasein. Seguindo adiante: se consideramos alguma forma de subjetividade qualquer, 

não como ponto de partida, temos a negação da condição. Mas isso não implica a 

conclusão apressada de negação da consequência! Considerar que a subjetividade 

heideggeriana é aquela que não é tomada como princípio de partida, baseando-se nessa 

negativa, é erro lógico infantil. 

Se há subjetividade no pensamento heideggeriano, ela não é princípio, ponto de 

partida, ou axioma inicial de qualquer tipo de teorização. Porém isso não é garantia de 

que tal subjetividade esteja presente. Para que possamos afirmar algo assim, teríamos 

ainda algumas condições a serem atendidas. O fenômeno do Dasein precisa evitar as 

deturpações, pois assim trataríamos daquilo que está no projeto heideggeriano, não 

comprovadamente atingido. E a subjetividade, se esse projeto confirmar-se, ainda pode 

ser vislumbrada hipoteticamente caso não se considere como ponto de partida. 

Enfim, se há subjetividade em Heidegger, ela pode consistir em um ponto de 

partida, caso o fenômeno que é apresentado na analítica contenha deturpações alheias à 
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vontade de seu autor, ou se essa subjetividade é um modo de ser posterior a outras 

estruturas ontológicas e não sua base. 

A discussão sobre a efetiva realização do projeto heideggeriano foge ao nosso 

objetivo. O argumento de uma subjetividade heideggeriana, no entanto, invoca essa 

tarefa. O continuísmo entre o pensamento de Husserl e Heidegger, todavia, pode ter 

como questão de decidibilidade, no tangente ao quesito subjetividade, uma 

possibilidade de solução afastada desse problema, que permite, segundo seu projeto, 

evitar a deturpação do fenômeno do Dasein. Para decidir sobre a força da 

fenomenologia husserliana no pensamento de Heidegger, tomamos como base o que ele 

de fato realiza e não o que poderia ter realizado. Não interessa ao cotejamento do 

argumento continuísta aquilo que falta ser afastado da analítica existencial para 

manifestar um fenômeno ontológico do Dasein, mas aquilo que de fato foi afastado, 

sobre aquilo a que Heidegger se dirige. Aquilo que Husserl não realiza e que não está 

realizado em Heidegger não garante uma continuidade, apenas o desenvolvimento 

positivo garante força ao argumento continuísta, não a falta de desenvolvimento. 

Concordar ou discordar nesse ponto implica aceitar toda uma visão sobre a 

questão da subjetividade que é ampla e mais abrangente que a discussão do argumento 

continuísta. Na posterior apresentação deste, colocaremos uma posição razoável para 

enfrentar o problema: considerar como base de decisão a principal dificuldade para 

efetivar o projeto de uma analítica existencial em relação ao afastamento das 

deturpações de um princípio subjetivo, a questão da verdade. Heidegger encontra nesse 

questionamento um ponto necessário de substituição da subjetividade tradicional por 

sua abordagem existencial. Não é por acaso que o tema se encontra no parágrafo 

quarenta e quatro, último da primeira divisão. Afastar a subjetividade enquanto ponto de 

partida exige uma retomada de um conceito fundamental: o conceito de verdade. 

 

Assim, na questão sobre o ser da verdade e sobre a necessidade de sua 

pressuposição, bem como na questão sobre a essência do 

conhecimento supõe-se um “sujeito ideal”. O motivo implícito ou 

explícito dessa suposição reside na exigência justa, que, no entanto, 

também precisa ser fundamentada ontologicamente, de que a filosofia 

tem como tema o “a priori” e não os “fatos empíricos” como tais. Mas 

será que a suposição de um “sujeito ideal” satisfaz a essa exigência? 

Ele não seria um sujeito fantasticamente idealizado? No conceito de 

um tal sujeito não estaria faltando justamente o a priori do sujeito “de 

fato”, isto é, da pre-sença? Não pertence ao a priori do sujeito de fato, 

ou seja, à facticidade da pre-sença, a determinação de que ela é e está, 
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de modo igualmente originário, na verdade e na não verdade? 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 298-9). 

 

O a priori do sujeito que é necessário para reformular a questão da verdade e 

do conhecimento, esse modo anterior à metafísica de manifestação da subjetividade, é a 

apropriação daquilo que no parágrafo nono anunciou-se como existencial: a primazia da 

existência sobre a essência. A dimensão ontológica do homem é anterior às categorias 

ônticas, e na imposição dessa anterioridade está a inversão do pensamento 

heideggeriano. Não posso pensar a verdade a partir do sujeito, posso pensá-la apenas se 

essa pressuposição da subjetividade já estiver desdobrada em suas pressuposições 

peculiares, em seu a priori, em sua dimensão ontológica. 

Compartilha esse trecho com aquele citado da página 82 a ideia que o sujeito 

não pode ser jamais o ponto de partida de uma filosofia que se pretenda originária. 

Porém, apesar de não ser de modo algum um ponto de partida, notamos aqui uma 

exigência. A questão da verdade e a questão do conhecimento exigem, e a exigência é 

justa, um “sujeito ideal”, motivado pelo tema a priori da filosofia. A conclusão é 

admitir que se há interesse da parte de Heidegger em estabelecer alguma investigação 

sobre a verdade essa terá de passar pela investigação da subjetividade, na medida em 

que investiga o a priori. Verdade e subjetividade se interpenetram e pertencem 

mutuamente. 

Além dessa conclusão, uma ressalva: essa exigência de uma subjetividade 

precisa ser fundamentada ontologicamente. Pois o sujeito ideal não atende à exigência 

do pensamento sobre a verdade. É uma pressuposição vazia na medida em que não 

atinge a dimensão filosófica por não manifestar o a priori de sua própria concepção. A 

subjetividade idealizada surge de uma necessidade da filosofia de compreender o 

conhecimento e a verdade em seus elementos a priori. Mas a pressuposição do sujeito 

apenas muda a questão de direção sem a resolver, já que também a subjetividade 

pressupõe uma estrutura a priori. Essa deve ser fundamentada para solucionar o 

problema e findar com a mera mudança de nomes para o mesmo problema. 

Heidegger chama de sujeito de fato como equivalente do Dasein em dois 

momentos nesse trecho. Ainda coloca que o sujeito de fato em seu a priori corresponde 

à facticidade do Dasein. A conclusão natural é a confirmação da hipótese já colocada ao 

final do ponto 1.1 sobre a “correção da subjetividade” que representa o Dasein. 

Lembremos das locuções subjetividade bem entendida, corretamente considerada dos 
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Problemas básicos da fenomenologia. A distinção entre sujeito fantasticamente 

idealizado e a priori, do sujeito de fato ou facticidade do Dasein leva a crer que a 

correção do sujeito moderno de fato estava inserida no projeto heideggeriano já nos 

termos de Ser e tempo. Ainda em caráter preparatório, ainda apenas anunciada, mas com 

indícios fortes de sua presença e relevância. 

Por fim, uma última passagem revela a origem dessa discussão acerca do a 

priori da subjetividade. A linguagem não nos deixa enganar, o tema tem raízes 

kantianas: 

 

Sem dúvida, Kant não está preocupado com uma interpretação 

temática da orientação. Ele pretende apenas mostrar que toda 

orientação necessita de um “princípio subjetivo”. “Subjetivo” significa 

aqui a priori. O a priori do direcionamento segundo direita e esquerda 

funda-se, por sua vez, no a priori “subjetivo” do ser-no-mundo, o que 

nada tem a ver com uma determinação previamente restrita a um 

sujeito destituído de mundo. (HEIDEGGER, 1927a, p. 158-9). 

 

O a priori enquanto subjetividade ideal encontra em Kant seu melhor exemplo. 

O a priori enquanto princípio subjetivo kantiano encontra fundamento no a priori 

“subjetivo” do ser-no-mundo. Ser-no-mundo é outro existencial do Dasein. A sugestão 

do raciocínio, além de base para o questionamento do conhecimento e verdade 

anteriormente colocado, é que a fundamentação ontológica da subjetividade pode ser 

realizada através do fenômeno do Dasein. Essa hipótese não pode ainda ser confirmada, 

mas surge da leitura de Ser e tempo. Ainda uma ressalva: mesmo considerada a hipótese 

não há que se falar em equivalência entre sujeito e Dasein. A subjetividade pode ter seu 

fundamento ontológico no Dasein, mas este não se restringe a isso: o Dasein não se 

resume ao conceito de sujeito ontologicamente considerado. De sua análise, da analítica 

existencial, considerando a hipótese de uma correção da subjetividade, podemos inferir 

através do modo de ser do Dasein uma fundamentação ontológica da subjetividade. 

Dasein é o lugar de onde tal fundamentação surge, o sujeito pode ser fundado no 

Dasein, e não o contrário. Isso impossibilita qualquer tentativa de chamar ao Dasein 

sujeito, ao menos baseado no fato de estar naquele a fundamentação deste. 

Ponto a ser observado é a posição de Kant nessa fundação ontológica. Ele 

aparentemente se apercebeu de sua necessidade, tentou realizá-la e em algum momento 

recuou para o sujeito idealizado, que é criticado no parágrafo quarenta e quatro. Por sua 

proximidade da questão ontológica está Kant destinado a preencher as páginas da 
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primeira divisão da segunda parte de Ser e tempo. A Destruktion começa no ponto em 

que Kant parou e recuou: “Para que a expressão ‘ser’ venha a adquirir um sentido 

verificável, deve-se esclarecer, em princípio e explicitamente, diante de que Kant, por 

assim dizer, recua.” (HEIDEGGER, 1927a, p. 52). Esse recuo é colocado exatamente no 

início do sexto parágrafo, já comentado como precursor ou adiantamento temático da 

tarefa da Destruktion. Continua o parágrafo: “Na medida em que assume a posição 

ontológica de Descartes, Kant omite uma coisa essencial: uma ontologia da pré-sença.” 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 53). 

Enfim, antes de passarmos à apreciação dos textos posteriores a 1927, nos 

quais poderemos confirmar ou refutar as ideias aqui desenvolvidas, precisamos assumir 

alguns pontos como hipóteses para serem postas à prova. Primeiro parece razoável, a 

partir dos textos de 1927, assumir que a questão da subjetividade está presente. A tarefa 

agora é comparar o modo como surge nos textos posteriores e confirmar se ela se 

desenvolve como realização da Destruktion. A hipótese da Destruktion passa pela 

afirmação da ligação entre a questão da subjetividade e o pensamento kantiano. Esse 

pensamento é o ponto de partida para abordar a questão. Por fim, a terceira hipótese se 

refere à ligação entre a verdade e o conhecimento e à questão da subjetividade. A 

questão do sujeito, conforme apresentada no pensamento kantiano, precisa ser 

ontologicamente fundamentada numa reconstrução do próprio conceito de verdade e 

conhecimento. Resumindo: há um questionamento acerca da subjetividade na obra de 

Heidegger em 1927. Segundo esse questionamento, Kant é o ponto de partida para uma 

destruição e superação do sujeito. O resultado dessa superação exige uma nova noção de 

verdade. 

 

1.3 Localizando a questão da subjetividade: Fundamentos metafísicos da lógica 

 

Os Fundamentos metafísicos da lógica consiste no curso de quatro horas 

semanais do semestre de verão, último ministrado por Heidegger em Marburgo, de 

1928. Originalmente Logik, o título do curso foi ampliado na edição de 1978, seguindo 

os manuscritos do próprio Heidegger, para Fundamentos metafísicos da lógica. Sua 

realização dista um ano do aparecimento de Ser e tempo e do curso Problemas básicos 

da fenomenologia. Ainda anterior ao curso de 1928 encontra-se a importante obra 

Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura, curso de inverno de 1927/1928. 
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Por fim, ainda levaria um semestre para o curso de inverno Introdução à filosofia de 

1928/1929 e cerca de um ano para o Kant e o problema da metafísica. 

O título do curso pode não levantar suspeitas maiores, mas nas suas passagens 

está a mais frontal posição do período quanto às questões da subjetividade do sujeito, 

nos moldes impostos pela analítica existencial. A análise dos primeiros capítulos sobre 

o princípio de razão suficiente e o pensamento de Leibniz dá lugar, nos últimos 

parágrafos, ao reposicionamento dos parágrafos doze e treze de Ser e tempo. Essa 

recolocação tem um perfil voltado para a questão da transcendência do Dasein, e em sua 

especificação encontramos nossa melhor aposta para caracterizar aquilo que se pode 

compreender como a subjetividade do sujeito no pensamento heideggeriano. 

Mesmo nos parágrafos dedicados a analisar a verdade da proposição, e talvez 

exatamente derivando dessa possibilidade, surge a necessidade de colocar o 

questionamento do sujeito. Há um início exploratório dos fundamentos ontológicos da 

subjetividade na análise da transcendência do Dasein. “Por baixo de todo o problema 

anterior da relação do ‘sujeito’ para o ‘objeto’ está o indiscutido problema da 

transcendência” (HEIDEGGER, 1928b, p. 135). 

Esse percurso segue uma dimensão já preparada em Ser e tempo referida pelo 

próprio Heidegger:  

 

Este fenômeno de transcendência não é idêntico com o problema da 

relação sujeito-objeto, mas é mais primordial em dimensão e tipo 

como problema; ele é diretamente conectado com o problema do ser 

enquanto tal, (cf. Ser e tempo, §§12 e 13; e repetidamente feito mais 

visível em estágios, cf. §§69 e 83.) (HEIDEGGER, 1928b, p. 135). 

 

O fenômeno da transcendência será então ceracterizado como ser-no-mundo:  

 

O problema da transcendência enquanto tal não é de modo algum 

idêntico ao problema da intencionalidade. Como transcendência 

ôntica, a segunda é em si mesma apenas possível sobre a base da 

transcendência original, sobre a base do ser-no-mundo. Esta 

transcendência primária torna possível toda relação intencional ao 

ente. (HEIDEGGER, 1928b, p. 135). 

Se então a transcendência primordial (ser-no-mundo) torna possível a 

relação intencional e se a segunda é, no entanto, uma relação ôntica, e 

a relação para o ôntico é fundada no entendimento-do-ser, então deve 

haver uma relação intrínseca entre a transcendência primordial e o 

entendimento-do-ser. Eles devem ser, no fim das contas, um e o 

mesmo. (HEIDEGGER, 1928b, p. 135-6). 
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Em sequência, no parágrafo décimo, trata dos problemas levantados em Ser e 

tempo. Recoloca posicionamentos acerca do Dasein e em certo ponto os revela numa 

interpretação de Parmênides contra a visão epistemológica. Para Heidegger, este não se 

move no plano de uma divisão entre sujeito e objeto, como definida pela teoria do 

conhecimento moderna. 

 

Parmênides já havia reconhecido e focado a correlação entre εἶναι e 

νοεῖν: τὸ γὰρ αυτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι (Frag. 3). Aqui é 

importante primeiro eliminar desentendimentos. Houve tentativas 

durante o século dezenove de utilizar esta afirmação em várias 

concepções de teorias do conhecimento. Nela foi vista “uma das 

primeiras faíscas do idealismo”, como se Parmênides defendesse que 

o sujeito é quem primeiro coloca os seres como seres, ou como se 

Parmênides tivesse pensado, como alguns acreditam ter defendido 

Kant, que os objetos se ordenam segundo nosso conhecimento. Tudo 

isto contém um certo núcleo de verdade, tanto porque foi 

primeiramente colocado por Parmênides que o ser é relacionado ao 

sujeito. Mas aqui é importante notar que o εἶναι em correlação com o 

νοεῖν não é ainda claramente diferenciado do ὄν; mas isto certamente 

não significa que o ὄν somente se tornaria um ente na medida em que 

é produzido e causado por um νοεῖν. Não há dependência ôntica 

causal ou “posição” intentada. Isto seria tão prematuro quanto 

procurar em Parmênides a assim chamada predileção pela crítica, i.e., 

intenções epistemológicas no sentido de uma revolução copernicana, 

que, ainda por cima, reside numa má interpretação de Kant. 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 142). 
Para entender a abordagem de Parmênides e seu desenvolvimento na 

filosofia grega temos que manter em mente: 1) O ὄν [ser] não deriva 

onticamente do νοεῖν ou λέγειν (Estes últimos são, dizendo melhor, 

um δηλοῦν, um tornar manifesto.); 2) Não estamos lidando com uma 

tese epistemológica sobre uma inversão do padrão pelo qual o 

conhecimento é medido. Estas duas interpretações errôneas residem 

metafisicamente na relação sujeito-objeto, e tomam o problema muito 

superficialmente. Como a passagem no Theaetetus [185a ff.] mostra 

que o problema, na verdade concerne ao ser, mesmo que aqui apenas 

de forma incipiente, e este problema é orientado ao ‘sujeito’ enquanto 

ψυχή. Neste ponto o que chamamos subjetividade está ainda tênue. 

Devemos conseqüentemente distinguir o que é expressamente, 

conscientemente reconhecido como subjetividade, em termos como 

νοεῖν, νοῦς, λόγος, ψυχή, νόησις, e ὄρεξις; Mas o modo como a 

subjetividade funciona de forma bastante diferente em τέχνη e 

πρᾶξις, este também é reconhecido, mesmo que não em sua função 

ontológica. O resultado positivo para o problema do ser é a obtenção 

de algumas conexões especiais entre o ser e a subjetividade (Dasein). 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 143-4) 
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Procuramos aqui não revisitar o pensamento de Heidegger sobre a filosofia 

grega, tarefa fora de nossos objetivos. Apenas indicamos através desse trecho a ligação 

entre uma interpretação não epistemológica que se estende a Kant e a correta apreensão 

da subjetividade, aqui sem nenhuma ressalva indicada pelo modo de ser do Dasein. A 

colocação condiz com a conhecida prioridade dada por Heidegger ao pensamento pré-

socrático e representa já uma antecipação de sua terceira divisão da segunda parte de 

Ser e tempo. 

No contexto de uma busca pela perspectiva não epistemológica para a 

subjetividade, encontra-se Heidegger com os antigos. O viés de teoria do conhecimento 

só pode ser superado com uma renovação da noção de verdade. Ao relacionar a noção 

de verdade com a teoria do conhecimento, a relação entre sujeito e objeto se impõe, daí 

a necessidade de superar essa dicotomia se pretendemos superar a noção 

correspondentista de verdade. 

Os elementos que colocam a prioridade de uma reapropriação da subjetividade 

passam pela negação de uma filosofia como epistemologia, e tal projeto exige uma 

noção de verdade diferente da adequação tradicional. A destruição da história da 

ontologia encontra na subjetividade um passo para destruir o próprio conceito de 

verdade que a levou para o caminho de uma filosofia epistemológica, e até mesmo para 

a técnica e ciência que hoje dominam o cenário acadêmico. 

Há no livro colocação acerca de passos fundamentais para enfrentar o 

problema da subjetividade. Passos sobre os quais Heidegger e Max Scheler acordaram 

em dezembro de 1927: 

 

Em nossa última longa conversa em dezembro de 1927, concordamos 

em quatro pontos: 1) O problema da relação sujeito-objeto precisa ser 

levantado de modo completamente novo, livre dos esforços anteriores 

de solução. 2) Esta não é uma questão da epistemologia; ou seja, não 

deve ser levantada primariamente com respeito a um sujeito que 

apreende um objeto; como uma apreensão não pode ser pressuposta de 

início. 3) O problema tem importância central para a possibilidade da 

metafísica e é intimamente ligado ao seu problema básico. 4) O quarto 

e mais importante ponto do acordo foi que o momento é este, agora 

quando a situação da filosofia oficial é desesperançada, arriscar 

novamente o passo em uma metafísica autêntica, ou seja, desenvolver 

a metafísica dos seus fundamentos. (HEIDEGGER, 1928b, p. 131-2). 

 

A conclusão primeira a derivar do trecho diz respeito ao colocado 

anteriormente quanto à relação entre o estudo da subjetividade e o conceito de verdade. 
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Essa relação está mediada pela necessidade de escapar ao viés epistemológico que é o 

lugar da divisão sujeito e objeto, e da verdade correspondentista. A possibilidade de 

superação para tanto será a pré-compreensão do mundo através da significância, uma 

instância anterior ao conhecimento teórico e marcantemente prática. Conhecer é apenas 

uma forma derivada da relação do homem com o mundo, essa perspectiva permitirá 

uma recolocação dos problemas da subjetividade fora da perspectiva epistemológica. 

Segundo, torna-se clara uma tentativa de resgate da metafísica. Esse resgate 

corresponde ao trabalho de Destruktion e seu seguimento. Não é difícil associar a ideia 

da destruição ao movimento de desenvolver a metafísica em seu caminho de volta. 

Ainda em relação ao plano metafísico a afirmação três, em nossa interpretação, indica 

que a divisão sujeito e objeto se encontra na possibilidade mesma da metafísica por 

constituir pressuposto necessário do conceito de verdade correspondentista a que a 

tradição está atrelada. Não é à toa que o tema surge no parágrafo nono, “A essência da 

verdade e sua relação essencial ao ‘fundamento’” (HEIDEGGER, 1928b, p. 123), e 

apenas na segunda seção: “b) Intencionalidade e transcendência” (HEIDEGGER, 

1928b, p. 128), após a colocação do conceito tradicional correspondentista “a) A 

essência da verdade proposicional” (HEIDEGGER, 1928b, p. 123). O conceito de 

verdade da proposição é insuficiente para a Destruktion por mais um motivo além do 

viés epistemológico que suscita: a impossibilidade de satisfazer a qualquer projeto de 

fundamentação: “Posteriormente se torna claro que se o ser-verdadeiro de um enunciado 

não é primordial, e se fundamento é, no entanto, essencialmente relacionado à verdade, 

então o problema primordial do fundamento não pode ser concebido se temos como 

base a verdade proposicional.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 128). 

É nesse contexto de superação da verdade da proposição esboçada nas 

primeiras partes do parágrafo nono que Heidegger, em um passo preparatório, coloca 

uma abordagem do problema da subjetividade: 

 

Alguém poderia acreditar que há um ser-pelas-coisas e então também 

um ente dado à mão [Vorhandensein], o primeiro pertencendo à 

subjetividade do sujeito. Mas subjetividade, se acredita, é 

caracterizada pelo posicionamento de uma relação sujeito-objeto. O 

último é entendido como ente dado à mão junto do sujeito e do objeto, 

no sentido que nenhum deles é sem o outro; há (1) um objeto à mão 

com cada sujeito, e (2) um sujeito à mão com cada objeto. 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 128). 
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Os dois modos de pensar a subjetividade demonstram uma diferença entre uma 

subjetividade posta posteriormente à própria separação entre os âmbitos subjetivo e 

objetivo. O resultado mesmo da compreensão epistemológica fundada na verdade da 

proposição. O segundo caso implica a inseparabilidade originária que desafia a posição 

anterior. Não pode haver sujeito isolado sem objeto e vice-versa. 

Demonstrada a impossibilidade de isolamento está demonstrada a insuficiência 

da separação entre sujeito e objeto tomados como ponto de partida. A relação entre 

sujeito e objeto possui um fundamento originário que implica sua inseparabilidade e que 

deve ser buscado no contexto de superação da verdade da proposição, passo necessário 

da Destruktion. Não podemos caracterizar a subjetividade a partir da separação sujeito e 

objeto; o caminho a ser tomado, aparentemente, é o oposto, sob pena de perder o 

fundamento originário da própria relação. 

 

Quando se apela para a relação sujeito-objeto, especialmente para 

caracterizar a subjetividade, então deve ser dito que, nesta relação 

sujeito-objeto e na apelação a ela, algo essencial é omitido e algo 

crucial se perde. As características desta “relação entre” são omitidas, 

a própria coisa a ser explicada. O conceito genuíno de subjetividade 

está faltando, assim como segue despercebido que a “relação a” 

pertence à essência da subjetividade. (HEIDEGGER, 1928b, p. 129). 

 

Posteriormente, no mesmo parágrafo, irá indicar que a análise da subjetividade 

está previamente colocada em Ser e tempo. E mais ainda: é uma de suas tarefas 

preparatórias principais! A questão da subjetividade, uma das tarefas principais de sua 

obra máxima. “Uma das mais importantes tarefas preparatórias de Ser e tempo é trazer 

esta ‘relação’ radicalmente à luz em sua essência e fazer isto em toda a sua 

possibilidade (cf. §§12 e 13 como a primeira caracterização introdutória).” 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 131). 

A caracterização da relação se define por transcendência do Dasein conforme 

já colocado anteriormente. E é exatamente este o título do parágrafo subseqüente: “O 

problema da transcendência e o problema de Ser e tempo” (HEIDEGGER, 1928b, p. 

136) e também do parágrafo onze, “A transcendência do Dasein” (HEIDEGGER, 

1928b, p. 159). 

Esses parágrafos, segundo Heidegger (1928b, p. 136), recolocam os pontos 

principais de Ser e tempo, realçando o problema da transcendência, o problema próprio 

da subjetividade que resgata o existencial ser-no-mundo. Se há uma investigação da 
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subjetividade no pensamento de Heidegger no período imediatamente próximo a Ser e 

tempo, esta se encontra nesses parágrafos. Sua reapropriação da obra anterior evidencia 

a confessa tentativa de desenvolver os parágrafos doze e treze de Ser e tempo. Aqui 

concedemos à hipótese de haver no pensamento de Heidegger um questionamento da 

subjetividade nossa concordância. Há em Heidegger um questionar pela subjetividade.  

Há nesse questionar uma trajetória até agora caracterizada como preparatória e 

finalmente desenvolvida positivamente no conceito de transcendência do Dasein. 

Caracterizaremos agora essa transcendência e por fim terminaremos a tarefa de localizar 

a questão do sujeito em Heidegger com sua posterior reflexão sobre sua investigação 

nos textos de 1929. 

 

1.3.1 A transcendência do Dasein: parágrafos dez e onze dos Fundamentos 

metafísicos da lógica 

 

Os dois parágrafos do final dos Fundamentos metafísicos da lógica 

representam, tanto em seu título quanto em declaração expressa (p. 131 e 135), o 

desenvolvimento da relação entre sujeito e objeto prelineada nos parágrafos 12 e 13 de 

Ser e tempo. 

A retomada do projeto de Ser e tempo é explicitamente assumida logo nas 

primeiras linhas do décimo parágrafo: 

 

A compreensão do ser forma o problema básico da metafísica como 

tal. O que significa “ser”? Esta é, simplesmente, a questão 

fundamental da filosofia. Não estamos aqui apresentando a 

formulação do problema e sua “recuperação” em Ser e tempo. Nós 

queremos fazer uma apresentação externa de seus princípios gerais e 

assim fixar o “problema da transcendência”. (HEIDEGGER, 1928b, p. 

136). 

 

Essa apresentação externa se perfaz através de doze pontos ordenados em 

sequência no parágrafo décimo. Estes pontos Heidegger irá colocar como os princípios 

guias da apresentação, deles deverá retirar uma perspectiva incisiva acerca do problema 

da transcendência. 

No primeiro de seus princípios, Heidegger afasta o uso do termo homem. 

Coloca o termo Dasein como apropriado para substituí-lo, invocando sua neutralidade e 

definindo-o como ente cujo modo de ser não lhe é indiferente. “O termo ‘homem’ não 
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foi usado para este ente que é tema da análise. Em seu lugar, o termo neutro Dasein foi 

escolhido. Por ele designamos o ente para o qual seu próprio modo de ser em um 

sentido definido não lhe é indiferente.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 136). 

Depois desta definição na base dos princípios, encontramos o primeiro 

problema: a neutralidade do Dasein. Ela levanta alguns problemas que precisam ser 

enfrentados. A posição de afastamento da ética e uma aproximação com a subjetividade 

tradicional, isolada, encontram nessa neutralidade terreno para alicerçar críticas ao 

projeto da analítica.
11

 Tanto estava Heidegger ciente desse problema que em seu elenco 

de princípios em sequência tenta dar conta da problemática da neutralidade. 

O segundo princípio justifica a neutralidade do Dasein: “A neutralidade 

peculiar do termo ‘Dasein’ é essencial, porque a interpretação de seu ser deve ser 

realizada antes de qualquer concretude factual.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 136). O 

fundamento de um recurso à neutralidade se justifica como meio de afastar de uma 

analítica existencial a influência de fatores factuais, de elementos ônticos concretos da 

contingência humana. 

Justificada a necessidade de uma abordagem neutra, o terceiro princípio a 

restringe para evitar sua concepção como neutralidade vazia, como mera abstração: 

“Neutralidade não é o vazio de uma abstração, mas precisamente a potência da origem, 

que carrega em si a possibilidade intrínseca de cada concretude factual humana.” 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 137). 

A posição do Dasein como fundamento originário começa a se delinear. Não se 

trata de uma abstração de qualidades gerais, que só pode ser realizada posteriormente à 

apreensão do próprio fenômeno, mas uma regressão à anterioridade de onde podem 

surgir tanto as qualidades gerais quanto as concretas e contingentes do homem. A 

origem da estrutura do próprio homem está num modo de ser originário neutro, 

enquanto fundamental, nos existenciais do Dasein. 

Os dois próximos princípios tratam de especificar essa relação entre a base 

ontológica originária e o homem factual. A existência do primeiro só pode acontecer na 

manifestação do segundo. O Dasein existe apenas enquanto homem concreto, mas não é 

essa concreção. O homem só existe na medida em que se manifesta seu modo de ser 

ontológico, esse modo de ser lhe faz ser homem, mesmo assim não se confunde no 

                                                 
11

 Como em Levinas. Essas críticas serão avaliadas oportunamente neste trabalho sob o prisma desses 

mesmos princípios apresentados nos Fundamentos metafísicos da lógica. 
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objeto factual. A diferença ontológica entre o ser e o ente e sua interdependência se 

manifesta analogamente na relação entre indivíduo factual e modo de ser do Dasein. 

No princípio quarto, Heidegger (1928b, p. 137) define: “Dasein neutro nunca é 

o que existe; Dasein existe apenas no caso de sua concretude fática.”. Essa anterioridade 

não pode ser entendida como uma sistematização, uma estrutura abstrata de um ente 

concreto num plano ideal. Só há Dasein na medida em que se manifesta nos indivíduos; 

a ressalva importantíssima é não reduzir o próprio Dasein ao indivíduo. Tal confusão 

recai no esquecimento da diferença ontológica, característica fundamental da tradição 

metafísica que o próprio Heidegger se propõe a destruir. Assim o princípio quarto afasta 

da analítica existencial o caráter de sistema ideal. O princípio quinto afasta o perigo 

inverso, a análise do Dasein não pode se guiar pelos aspectos isolados da 

individualidade. 

 

Nem é este neutro Dasein o indivíduo egocêntrico, o indivíduo ôntico 

isolado. A egoidade do indivíduo não se torna centro da problemática. 

O conteúdo essencial do Dasein, em sua existência e pertencimento a 

si mesmo, deve ser apreendido com esta abordagem. A abordagem 

que se inicia com neutralidade implica um isolamento peculiar do ser 

humano, mas não em um sentido fático existenciário, como se aquele 

que filosofasse estivesse no centro do mundo. Claramente, isto seria o 

isolamento metafísico do ser humano. (HEIDEGGER, 1928b, p. 137). 

 

O isolamento que a analítica contém ao partir do modo de ser do homem não se 

aplica ao âmbito de sua concreção factual. O ser humano em sua estrutura ontológica é 

isolado na medida em que se retira da análise suas categorias ônticas, seus aspectos 

individuais como tal. Não representa a analítica um isolamento dos indivíduos entre si, 

mas de um isolamento de todo e qualquer traço individual não originário. A 

neutralidade não afasta os indivíduos, mas os aproxima numa análise geral e ainda ao 

mesmo tempo aquém da abstração que separa o homem de suas peculiaridades 

concretas. A concreção humana resta protegida na analítica pelo próprio isolamento de 

sua base ontológica a que sempre está ligada, o isolamento metafísico separa do 

indivíduo aquilo que lhe permite ser um indivíduo antes de ser este ou aquele indivíduo. 

A condição metafísica de possibilidade de individuação, que nos une enquanto 

humanidade por representar a possibilidade da diferença entre os homens, é a estrutura 

ontológica isolada metafisicamente na analítica existencial. 

O Dasein tem o lugar de base para a manifestação do indivíduo. Essa não se 

mostra como sistema idealizado, mas como estrutura ontológica sempre presente apenas 
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no plano factual sem com ele se confundir. Não apresenta essa estrutura características 

da subjetividade tradicional por estar anteriormente colocada ao modo de relação do 

conhecimento. O modo de ser do homem é sua relação com o mundo, e deste modo de 

ser derivam as várias manifestações ônticas que conhecemos através da dicotomia 

sujeito e objeto. 

Da anterioridade ontológica retira Heidegger seu sexto princípio: o Dasein se 

dispersa em manifestações ônticas, factualmente concretas. A positividade dessa 

dispersão forma a individualidade, como no caso da Destruktion não há conotação 

negativa no termo dispersão. Ele traduz a superação do isolamento metafísico, 

reconstituído na analítica, que impõe as manifestações ônticas de relação entre homem e 

mundo. “A neutralidade metafísica do ser humano, mais isolado como Dasein, não é 

uma abstração do ôntico, um nem um nem outro, é, melhor dizendo, a concretude 

autentica da origem, o ainda não da dispersão fática [Zerstreutheit].” (HEIDEGGER, 

1928b, p. 137). 

Essa dispersão, ou disseminação, que é anteriormente explicada em algumas 

possibilidades como dispersão espacial, por exemplo, Heidegger irá chamar em seu 

princípio sétimo de estar-jogado, ou projeção. “A disseminação transcendental própria 

da essência metafísica do Dasein neutro, como a possibilidade de ligação de cada 

dispersão e divisão existencial fática, é baseada numa característica primordial do 

Dasein, a projeção.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 138). 

O oitavo princípio elucida essa projeção metafisicamente. O Dasein, por ser 

sempre projeção, pode se relacionar com o mundo numa dissociação de sua estrutura 

ontológica. Esse movimento dirige a existência do homem em seu lidar com os entes 

que ele mesmo não é. O homem é em acordo com o que ele mesmo não é através de 

uma dissociação de seu ser ontológico, o homem transcende e é transcendência. 

A determinação metafísica do homem pelos entes é um aspecto da 

transcendência do Dasein, é o existencial da projeção. Como tal, o homem é passível de 

determinar-se pelos entes e suas relações fáticas que o cercam, esse de fato é o 

comportamento mais comum e corriqueiro da vida humana. A possibilidade – a 

estrutura que permite tal mergulho no mundo, de tal relação metafísica com o mundo – 

não se identifica e determina pelos entes que permite acessar. A possibilidade é a 

projeção. A abertura do homem para o mundo lhe permite encontrar-se com ele. 

Determinar sua existência de acordo com uma ou outra situação fática é 

possibilidade do Dasein. Mas o próprio fato de poder se dissociar entre as várias 
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configurações circunstanciais, a capacidade de se lançar ao mundo, não deriva das 

próprias circunstâncias mundanas, e sim do caráter subjetivo originário da projeção do 

homem. O homem é capaz de manifestar-se como pura possibilidade.  

 

Esta disseminação lançada em uma multiplicidade deve ser entendida 

metafisicamente. É a pressuposição, por exemplo, para o Dasein 

deixar-se, em cada caso, governar faticamente por entes que ele 

mesmo não é; Dasein, no entanto se identifica com esses entes por 

conta de sua disseminação. (HEIDEGGER, 1928b, p. 138). 

 

Nos dois próximos princípios, a projeção do Dasein será posta lado a lado com 

uma aparente dissociação do homem nas circunstâncias fáticas do mundo, suas relações 

com outras pessoas. Coloca-se o problema do mit-sein, o ser-com. “O lançamento na 

disseminação essencial do Dasein, ainda entendido como completamente neutro, 

aparece, entre outros modos no ser-com do Dasein.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 139). 

Esta é a primeira linha do nono princípio. 

Reconstitui Heidegger nesse princípio a diferença entre o plano ontológico e 

ôntico estabelecida em relação às determinações fáticas do Dasein. Também no lidar 

humano com seus pares há uma estrutura ontológica prévia que subjaz às categorias 

metafísicas da intersubjetividade. 

Há, contudo, um perigo nessa semelhança entre a diferença do plano 

ontológico e ôntico nos fenômenos apresentados. No lidar cotidiano do Dasein com os 

entes, encontramos um aspecto ontológico de projeção que determina sua manifestação 

fática; no lidar do homem com seus pares, também devemos postular uma estrutura 

ontológica: o ser-com. Um existencial, modo de ser originário do Dasein. O perigo está 

em comparar esses existenciais valorativamente, ou numa hierarquia de qualquer 

espécie. 

Procurar no ser-com uma supremacia frente ao lidar com o ente simplesmente 

dado ou o ser-junto-a é desprovido de sentido na perspectiva da analítica. Os 

existenciais são momentos do Dasein, e como tal necessariamente cooriginários. 

Apesar da importância que esse problema atingiu nas críticas à recusa de uma 

ética no pensamento de Ser e tempo, principalmente em Levinas, foge ao propósito 

desta pesquisa enfrentar a questão. Resta anotar e guardar uma conclusão, a questão da 

subjetividade caminha na direção da questão da alteridade. Ambas são cooriginárias na 

medida em que se pressupõem e se complementam. A apresentação do ser-com, mesmo 

que em caráter exemplificativo, “entre outros modos”, garante a consciência de 
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Heidegger quanto à multiplicidade de facetas e direções que um estudo originário do 

sujeito implica seguir em seu desenvolvimento. 

A conclusão que sugerimos para essa passagem é que a questão da 

subjetividade é múltipla em suas correlações e implica cooriginariedade entre seus 

diversos modos de ser, seus existenciais. Não fala Heidegger de primazia da abertura 

frente ao ser-com, porém de um surgimento no próprio ser-com, no lidar do homem 

com o outro, dessa dissociação. Há abertura no ser-com, há abertura no encontro com a 

alteridade, não fundamento da alteridade na abertura. 

No décimo princípio, em continuação da explanação do ser-com, Heidegger 

analisa os limites metafísicos da determinação do homem no seu lidar com o mundo e 

com os outros. É esse horizonte fático, ôntico, de limitação que exige uma 

autodeterminação das escolhas do Dasein, e o pressuposto de tal horizonte, sua 

condição de possibilidade, é a liberdade. Só há possibilidade do encontro com o outro 

numa situação fática de autodeterminação, essa “liberdade fática” é a manifestação 

daquilo que ontologicamente se coloca como liberdade, o resultado ou (por que não?) 

dádiva da abertura. 

 

Ser-com como comportamento da existência autêntica só é possível de 

tal modo que cada ser-com pode ser e é autenticamente si mesmo. 

Esta liberdade do ser-com-outro, no entanto, pressupõe a possibilidade 

da autodeterminação de um ente com as características do Dasein 

como tal, e é um problema como o Dasein pode existir como 

essencialmente livre dos laços fáticos do ser-com-outro. Na medida 

em que o ser-com é uma característica metafísica da disseminação, 

nós podemos ver que esta tem seu fundamento na liberdade do Dasein 

enquanto tal. A essência metafísica básica do Dasein metafisicamente 

isolado é centrada na liberdade. (HEIDEGGER, 1928b, p. 139). 

 

Sujeito é ontologicamente transcendência e faticamente liberdade. Essa 

determinação se expande da abertura, projeção, do Dasein e em sua dissociação em 

modos fáticos de manifestar-se. A abertura também não esgota o fenômeno do Dasein, 

outros existenciais como o ser-com o perpassam em concordância com a dualidade 

ôntico-ontológica. 

Entre a multiplicidade apresentada até aqui, a analítica se depara com os 

existenciais da abertura, ser-com, a transcendência do Dasein, a dissociação de sua 

manifestação fática e a liberdade desse movimento. Essa multiplicidade precisa de um 

fio condutor, um sentido de unidade. A finitude como possibilidade extrema do ser 
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humano se apresenta como horizonte a partir do qual uma unidade, uma visão total do 

Dasein, pode se configurar. Chegamos ao princípio onze.  

 

Dasein sempre existe como si mesmo, e só é em si mesmo em seu 

processo de realização, assim como é também existência. Por essa 

razão, a projeção da constituição ontológica básica do Dasein deve 

surgir da construção de uma das mais extremas possibilidades de ser 

do Dasein total e autêntico. (HEIDEGGER, 1928b, p. 139). 

 

O sentido de existência em ser sempre um processo de realização condiz com a 

definição de Ser e tempo “Chamamos existência ao próprio ser com o qual a pre-sença 

pode se comportar dessa ou daquela maneira e com o qual ela sempre se comporta de 

alguma maneira.” (HEIDEGGER, 1927a, p. 39). O ser do homem sempre está em jogo. 

Estar em jogo implica uma série de possibilidades que o próprio homem já sempre é e 

compreende. Dentre tais possibilidades há uma que sempre se impõe: a finitude. 

Assim uma possibilidade específica, a finitude, pode trazer luz sobre o 

fenômeno do Dasein, visto que é compartilhada por todos os entes que participam desse 

modo de ser. Essas relações se desdobram nos parágrafos trinta e um e trinta e dois do 

quinto capítulo de Ser e tempo. Tanto a compreensão como outro aspecto problemático 

do trecho, a capacidade de ser autêntico, serão analisados em melhor oportunidade. 

Aqui basta a localização do problema. O ser autêntico e a compreensão demandam 

atenção a detalhes para além de nosso objetivo nesta parte da pesquisa. 

No último princípio, o doze, Heidegger perfaz duas observações acerca de sua 

caracterização: uma é a concreção que a questão da subjetividade deve sempre manter 

em seu desenvolvimento; a outra é um alerta para a confusão de sua explanação com a 

defesa de um ateísmo individualista. “O envolvimento existenciário da ontologia 

fundamental traz consigo o semblante de um extremamente individualista e radical 

ateísmo – esta é a interpretação tangível quando se toma a ontologia fundamental como 

uma visão de mundo.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 139). 

Passagem que comprova a primeira observação localiza-se já nas primeiras 

linhas do princípio doze: “A interpretação ontológica da estrutura do Dasein deve ser 

concreta no que respeita a neutralidade e isolamento metafísico do Dasein. Neutralidade 

não é de modo algum algo idêntico à vagueza de um conceito borrado como 

‘consciência enquanto tal’.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 139). 

Ao fim da exposição de seus doze princípios elucidativos da analítica 

existencial, Heidegger define seu intento: desenvolver a noção de compreensão do ser 
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como possibilidade da transcendência. A transcendência vem sendo desde os primeiros 

momentos dos Fundamentos metafísicos da lógica o ponto central da perspectiva 

heideggeriana acerca da subjetividade do sujeito. Sua fundamentação na compreensão 

de ser é o avanço apresentado nos doze princípios e no encaminhamento do problema da 

subjetividade de um projeto esboçado nos parágrafos doze e treze de Ser e tempo para a 

análise da temporalidade como possibilidade última do ser pura possibilidade. Trata-se 

de um redimensionamento dos parágrafos trinta e um e trinta e dois, compreensão 

enquanto ser pura possibilidade, como caminho que exige a temporalidade enquanto 

finitude. Essa finitude carrega consigo a própria questão do sentido do ser. Algo só pode 

fazer sentido dentro da perspectiva da finitude, e portanto a temporalidade e o sentido 

do ser se abrem enquanto questões frente à analítica existencial. 

 

Estes princípios guias devem indicar brevemente o tipo de intenção 

por trás da analise do Dasein e os requisitos para realizá-la. A intenção 

básica da análise é mostrar a possibilidade intrínseca da compreensão-

do-ser, que significa ao mesmo tempo a possibilidade da 

transcendência. [...] Ainda mais, a análise do Dasein como 

temporalidade, desenvolvida para revelar a possibilidade intrínseca da 

compreensão-do-ser, não é determinada por nada além do conteúdo 

desta abertura básica que a compreensão-do-ser fixa em uma relação 

primordial com o tempo, uma relação primeiramente, no entanto, 

completamente obscura e misteriosa. (HEIDEGGER, 1928b, p. 141). 

 

Antes de chegar ao parágrafo onze, ainda trata Heidegger de uma breve 

narração da história da metafísica a partir do conceito de verdade (nas já citadas páginas 

142, 143 e 144.), retorna ao problema diferença ontológica (p. 152 e acerca da qual 

comentamos brevemente no princípio quarto) e encerra com um apêndice descrevendo 

aquilo que seria uma ontologia fundamental, da qual faz parte a virada, ou Kehre
12

 (p. 

158), posteriormente levada a cabo com a chegada da década de trinta. Apresentada a 

virada após a caracterização da Destruktion, como a parte final do projeto de Ser e 

tempo, levanta-se a questão da superação desse mesmo projeto e a nova direção da 

                                                 
12

 A virada aparece como parte do projeto da ontologia existencial. Compare-se esse esquema dos 

Fundamentos metafísicos da lógica com o plano do parágrafo oitavo de Ser e tempo: “Ontologia 

fundamental é este todo de fundamentação e desenvolvimento da ontologia; a primeira parte é 1) a análise 

do Dasein, e 2) a análise da temporalidade do ser. Mas, a análise temporal é, ao mesmo tempo, uma 

virada [Kehre], na qual a própria ontologia retorna expressamente para uma metafísica ôntica na qual 

implicitamente sempre permanece. Através do movimento de radicalização e universalização, a meta é 

trazer a ontologia para seu esgotamento [Umschlag]  latente. Aqui a virada [Kehre]é realizada, e se torna 

uma meta-ontologia.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 158). No plano original de Ser e tempo, a tarefa da 

ontologia fundamental se encerra com a Destruktion. Não há referência a uma virada nem a uma 

surpreendente meta-ontologia, novidade que irá se tornar o pensamento do segundo Heidegger (!?). 
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filosofia de Heidegger. A virada parece ser uma continuação natural mais que uma 

revolução no seu pensamento, ao menos no que respeita ao planejamento prévio e em 

consonância com as ideias de Ser e tempo. 

O parágrafo 11 dos Fundamentos metafísicos da lógica tem como título “A 

Transcendência do Dasein” (HEIDEGGER, 1928b, p. 159), mas faz parte da segunda 

seção, “O problema do fundamento”. Daí a perspectiva do questionamento da 

subjetividade estar direcionada pela possibilidade do fundamento da própria 

subjetividade e como tal da transcendência do Dasein. Essa perspectiva é previamente 

esclarecida já nos primeiros traços do parágrafo: 

 

A aproximação de um tratamento concreto para o problema do 

fundamento reside no problema do ser enquanto tal. Este é preparado, 

no entanto, pela análise do Dasein, e a análise revela ser a 

transcendência um fenômeno básico. Assim para não atravessar o 

caminho todo novamente de seu início, nós iremos começar com o 

problema da transcendência, não o desenvolvendo, no entanto, apenas 

e principalmente com vistas à análise do Dasein, à ontologia 

fundamental. Ao invés disto, nós iremos estudá-lo em sua relação com 

o problema do fundamento. (HEIDEGGER, 1928b, p. 159). 

 

Além da perspectiva do problema do fundamento, o trecho nos informa sobre a 

diferença de tratamento que esse ponto de vista impõe frente ao anterior, o da ontologia 

fundamental. O projeto da ontologia fundamental encontra-se, no que se refere ao 

problema da transcendência, já percorrido, ainda que precariamente ou 

preparatoriamente. Portanto é de se supor que esse caminho esteja configurado nas 

páginas precedentes dessa obra, no parágrafo décimo que analisamos, ou ainda em obras 

anteriores. A declaração nas páginas 131 e 135 torna razoável interpretar a 

diferenciação entre a abordagem do problema da transcendência como diferente da 

abordagem de Ser e tempo, como sua continuação e como sua superação. A posição do 

final do parágrafo décimo de uma virada a ser empreendida após a Destruktion 

corrobora a hipótese e adianta já movimentos que à primeira vista surgem na década de 

trinta. A questão é bom argumento para defender uma unidade entre aquilo que se 

convencionou definir Heidegger I e Heidegger II.
13

 

Mesmo a perspectiva do fundamento, por mais que se contraponha à trajetória 

da ontologia fundamental no que ultrapassa seus pontos de apoio, na analítica 

                                                 
13

 A divisão é conhecida pela sugestão de William Richardson em seu estudo de 1962: Heidegger, 

through phenomenology to thought. Confirma esse dado Dubois (2000, p. 101). 
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existencial revisitada na sua possibilidade de fundamento, terá, entretanto, como destino 

o mesmo fim: a questão do ser. Em verdade, estamos diante de uma primeira tentativa 

de direcionar-se o pensamento heideggeriano para o ser diretamente, abandonando a 

escada em que se ergueu, ou seja, a analítica do Dasein. 

Tal tentativa de modo algum pode ser caracterizada já como uma superação do 

“primeiro Heidegger”, pois consiste num esboço. A reiteração na compreensão do 

fenômeno do Dasein, ainda que não tão incisiva, permanece como ponto de partida. 

Mas sobre a já erguida estrutura de Ser e tempo é possível mirar diretamente o problema 

da transcendência e dela revelar o problema do fundamento. Reescrevendo assim o 

segundo capítulo da analítica existencial de forma mais abrangente e reveladora, pois o 

problema do fundamento será fio condutor do que anteriormente se intitulou “O ser-no-

mundo em geral como constituição fundamental da pre-sença.” (HEIDEGGER, 1927a, 

p. 90). 

O primeiro passo para colocar o problema da transcendência é avaliar sua 

significação no contexto filosófico. Heidegger separa esse sentido em dois principais, 

definidos através da contraposição. A transcendência pode ser compreendida 

epistemologicamente como contraposição àquilo que é imanente. Ou a transcendência 

pode ser compreendida teologicamente em contraposição àquilo que é contingente. 

O primeiro caso revela possibilidades ontológicas próprias que implicam a 

necessidade da analítica. Essas possibilidades são as exigências que a dicotomia entre 

mundo exterior e mundo interior impõe para qualquer compreensão de comunicação. A 

dicotomia pressupõe barreiras, e estas barreiras pressupõem-se superáveis. 

 

Aqui o sujeito é pensado como um tipo de caixa com um interior, com 

as paredes de uma caixa, e com um exterior. Claro que esta visão 

bruta não pretende lançar a consciência como uma caixa de fato, mas 

o que é essencial à analogia e que pertence à concepção do 

transcendente é que a barreira entre o interior e exterior precisa ser 

cruzada. Isto significa que o interior é, primeiramente, realmente 

restrito por uma barreira e deve primeiro atravessá-la, deve primeiro 

remover as restrições (HEIDEGGER, 1928b, p. 160). 

 

A analogia é rica na medida em que invoca vários problemas aplicáveis à 

compreensão epistemológica da transcendência. Afinal, que é a caixa além das próprias 

barreiras entre um espaço que ela isola em seu interior e o espaço externo? A 

transcendência, na analogia, só é possível superando as barreiras que são exatamente 
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aquilo que a caixa é. Ser transcendente é deixar de isolar um lugar interior, anulando 

aquilo que o constitui. 

Outra possível interpretação ainda no âmbito da analogia entre um sujeito 

cognoscente e a caixa, uma barreira isolando mundo exterior e interior. É possível 

entender a caixa não como as barreiras, mas como o espaço que elas criam. O sujeito é o 

mundo que sua razão o constrói entre as paredes de seus limites subjetivos. Daí duas 

possibilidades, há transcendência na medida em que aquilo que é interior e exterior se 

torna o mesmo, homem e mundo não são mais isolados pelas barreiras que previamente 

aparentavam ser a própria constituição do homem; ou considera-se a transcendência 

impossível e o mundo será apenas o espaço interior, o solipsismo subjetivo da 

modernidade. 

Em que pese a plasticidade da analogia, sua função no trecho é mais restrita: 

bem explanar a posição da questão do sujeito enquanto transcendência: 

 

Transcendência, então, se toma como a relação que de algum modo 

mantém uma passagem entre o interior e o exterior da caixa saltando 

sobre ou pressionando através da parede da caixa. Então surge o 

problema de como explicar a possibilidade de tal passagem. Se tenta 

explicar isto causalmente, psicologicamente, ou fisiologicamente; ou 

de algum modo se invoca a ajuda da intencionalidade; ou sustenta-se a 

impossibilidade da jornada e fica-se na caixa, tentando explicar, de 

dentro dela, como entender o que entra em nossas ideias daquilo que 

supostamente está do lado de fora. (HEIDEGGER, 1928b, p. 161). 

 

Enfim, o problema levantado com a transcendência e as soluções elencadas 

como exemplo, inclusa a intencionalidade husserliana, se mostram como tentativas de 

uma perspectiva epistemológica. Mas as soluções perdem o sentido por serem causadas 

pela própria perspectiva em que se encontram, jamais solucionarão o problema porque 

fazem parte dele. É preciso recuar para evitar o problema, e não lidar com ele a partir de 

um ponto já comprometido. Estaremos apenas replicando suas contradições, que 

constituem a dificuldade, em nossas tentativas de superá-la. Daí o arremate: 

 

Mas, no entanto e sempre que o problema da transcendência é posto, 

se expressamente ou implicitamente orientado como conceito 

contrário de imanência, há, em princípio, a noção do sujeito, de 

Dasein, como análogo da caixa em sua base. Sem ele, o problema de 

cruzar uma barreira ou fronteira seria nonsense! E se tornará claro que 

o problema da transcendência depende de como se define a 

subjetividade do sujeito, a constituição básica do Dasein. 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 161). 
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A apropriação teológica, contraposição do transcendente ao contingente, será 

avaliada em termos conjuntos com a epistemológica. Afinal a superação de barreiras do 

ente finito, criado em direção ao criador, impõe o mesmo tipo de analogia, e o mesmo 

tipo de estrutura pressuposta na transcendência epistemológica. Na verdade, ambas são 

expressões de um isolamento prévio do homem num plano em oposição ao que lhe é 

outro, seja o isolamento do imanente ou o do contingente. 

A perspectiva teológica se completa na epistemológica por prever o 

conhecimento de Deus e, neste conhecimento, a causa primeira que permite uma 

compreensão racional do mundo, possibilitando a transcendência epistemológica em 

base aparentemente não contraditória ad infinitum. Afirma Heidegger (1928b, p. 162) 

essa possibilidade de união: “Agora ambas as concepções de transcendência, a 

epistemológica e a teológica, podem ser unidas – algo que sempre tem ocorrido e 

sempre retorna.”. 

Aqui nova direção se anuncia, Heidegger propõe seguir os passos de Kant em 

busca de melhor aproximar-se da base da problemática da transcendência, a 

subjetividade do sujeito. A questão do sujeito, como já se adiantava anteriormente no 

pensamento de Heidegger, tem como passo necessário a reapropriação do pensamento 

kantiano. A presença do filósofo da Crítica em passagens seguintes atesta em favor da 

hipótese: 

 

Grosso modo, este entrelaçamento dos dois problemas da 

transcendência é um impulso urgente e especialmente no esquema da 

investigação kantiana, e isto é verdadeiro para todos os períodos do 

filosofar. É ainda uma distorção fundamental colocar estas conexões 

de lugares comuns como base da interpretação kantiana. É mais 

importante ver como Kant tentou se libertar destes grilhões sobre o 

problema da transcendência, um esforço que teve sucesso apenas em 

parte e não tornaram o problema da transcendência central para ele. 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 163). 

 

Conforme essa apropriação, guia-se nossa principal hipótese acerca daquilo 

que em Kant impulsionou o pensamento de Heidegger através da fenomenologia de 

Husserl em direção à analítica existencial: as faltas. O que falta em Kant, seu “recuo” 

frente à necessidade de assumir a diferença ontológica, parece ser o ponto em que 

Heidegger encontra sua continuidade, mesmo que paradoxalmente voltada para uma 

destruição na história da filosofia. 



 49 

Heidegger termina aquilo que Kant não ousou realizar, pois implicaria a 

própria destruição da filosofia de seu tempo. A fenomenologia de Husserl lhe permite, 

enquanto método, perceber e enfrentar esse problema. O pensamento da analítica, e aqui 

se sustenta já a base da negação dos argumentos continuístas entre a fenomenologia 

husserliana e a analítica do Dasein, é continuador de um “primeiro” Kant muito mais 

que do próprio Husserl. A continuidade entre Husserl e Heidegger é metodológica, mas 

não transcende a temática e tarefa filosófica de apropriação da questão do ser e, por 

conseqüência, da subjetividade. 

O indício dessa ligação entre o pensamento de Heidegger com uma fonte 

kantiana, mesmo que em sentido negativo – Heidegger retira de Kant aquilo que lhe 

faltou escrever, aquilo que apenas está indicado em seu trabalho –, se procedente, deve 

se mostrar nos escritos da época. A saber, há produção literária em momentos 

imediatamente próximos: o mais conhecido Kant e o problema da metafísica 

(HEIDEGGER 1929b) e seu predecessor, do mesmo ano que os Fundamentos 

metafísicos da lógica, o curso de inverno de 1927/1928 Interpretação fenomenológica 

da crítica da razão pura (HEIDEGGER 1928a). 

A comprovação dessa hipótese, que desautoriza a maioria das razões dos 

argumentos continuístas e que é o próprio objeto deste trabalho, ainda exige uma 

caracterização da influência e dissidência entre a fenomenologia de Husserl no 

pensamento de Heidegger. E ainda acrescente-se a efetiva análise dos textos acerca do 

pensamento kantiano no período imediatamente próximo a Ser e tempo. Tais tarefas 

consistem respectivamente em nossos capítulos dois e três. Já indicado o caminho a 

partir da caracterização da subjetividade nos Fundamentos metafísicos da lógica 

estamos diante da primeira confirmação da hipótese ainda no seu nascedouro: as 

palavras de Heidegger indicam essa ligação programática superando e continuando o 

projeto de Ser e tempo
14

. Enfim, a conclusão que se apresenta é: da própria análise da 

subjetividade surge um aspecto, a ligação com o pensamento kantiano, que desautoriza 

o argumento continuísta de uma subjetividade husserliana “desenvolvida” na analítica 

existencial. 

Retomando a caracterização da subjetividade nas linhas dos Fundamentos 

metafísicos da lógica, voltamos à questão que nos trouxe à problemática kantiana e nos 

                                                 
14

 Conferir a nota 13. Essa hipótese de interpretação da trajetória do projeto de Ser e tempo e já sua 

superação ainda nos últimos anos da década de vinte é fundamental para a compreensão de nosso 

argumento. 
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desviou momentaneamente para o esboço programático da discussão: a questão da 

transcendência. 

Da digressão através do pensamento kantiano e da caracterização da 

transcendência como um problema não epistemológico, mas uma problemática da 

liberdade (p. 165), conclui Heidegger acerca daquilo que a transcendência não é: “Nem 

a transcendência é primariamente uma relação cognitiva que um sujeito tem com um 

objeto, pertencente ao sujeito em sua subjetividade. Nem é o transcendente 

simplesmente o termo para o que excede e é inacessível para o conhecimento finito.”. 

Vetadas estão as duas possíveis apropriações tradicionais, epistemológica e 

teológica, da transcendência desenvolvidas pela tradição filosófica. Essa percepção de 

insuficiência está acusada no pensamento kantiano. A leitura de Kant, naquilo que não 

está escrito, exige uma superação da tradição do pensamento sobre a transcendência 

que, em última instância, implica a destruição da própria história da filosofia metafísica. 

Confessa está a implicação de Kant, ou daquilo que deveria ser interpretado 

como seu pensamento: “Nem a transcendência é primariamente uma relação cognitiva 

que um sujeito tem com um objeto, pertencente ao sujeito em sua subjetividade. Nem é 

o transcendente simplesmente o termo para o que excede e é inacessível para o 

conhecimento finito.” (HEIDEGGER, 1928b, pg. 165). 

Impulsionado para a frente pela sua interpretação de Kant, Heidegger recoloca 

o fenômeno da transcendência de forma mais radical. O resultado é a configuração 

ontológica do Dasein: “O todo da Crítica da Razão Pura de Kant é um circular ao redor 

do problema da transcendência [...] sem que Kant tenha assegurado este fenômeno da 

transcendência radicalmente a partir de seus fundamentos. Ele deve ser lido, no entanto, 

pelo que ele queria ter dito.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 164-5). 

A superação prelineada nas linhas da Crítica da razão pura tem um resultado, 

segundo a passagem, central na produção da analítica existencial: a transcendência 

entendida de forma radical é a própria estrutura ontológica da existência, é a estrutura 

ontológica do Dasein. Se para nós, a interpretação comum da Crítica não indica a 

necessidade de uma analítica existencial, para Heidegger, pelo contrário, parece que 

Kant exige exatamente essa recolocação do fenômeno da transcendência. Estamos 

diante de uma verdadeira confissão da fonte, as palavras não escritas da Crítica da 

razão pura, em que Heidegger busca o cerne de sua analítica. 

A subjetividade do sujeito, entendida ontologicamente enquanto 

transcendência, não se esgota, ou melhor, em nada pode ser apropriada, em termos de 
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uma qualidade de um objeto. O sujeito não é uma coisa que possui uma característica, 

uma categoria, de realizar a transcendência. O sujeito é a própria transcendência, o 

sujeito só é sujeito quando – e sempre o faz –  transcende. Ser sujeito e transcender se 

pertencem. A transcendência é um existencial. Um momento da própria estrutura 

ontológica do Dasein. A categorização da subjetividade impõe uma separação artificial 

irrecuperável no plano ontológico. Há o homem, e uma de suas 

características/atividades é ser transcendente, diz a tradição metafísica. Mas a exigência 

que o radicalismo da apropriação do fenômeno da transcendência faz é a 

inseparabilidade, a unidade entre o fenômeno da transcendência e a subjetividade do 

sujeito. É impossível pensar a subjetividade separada da transcendência
15

. 

Além da unidade (entre subjetividade e transcendência) caracterizada no 

primeiro ponto em que aborda a necessidade de superar o entendimento tradicional de 

transcendência, Heidegger elenca outros três aspectos que surgem de sua superação. 

Esses quatro pontos estão ordenados e sequencialmente dispostos exatamente nessa 

altura das considerações dos Fundamentos metafísicos da lógica, e, para os fins deste 

trabalho – por sua centralidade cronológica quanto ao período que estudamos, quanto a 

sua flagrante ligação com o pensamento kantiano e por seu já presente afastamento de 

alguns aspectos da fenomenologia husserliana –, consideramos essa ordenação a melhor 

elaboração da apropriada problemática da subjetividade. 

O segundo aspecto da lista heideggeriana é, dito de maneira simples, a 

dimensão prática. É a inserção do homem em um mudo de funções e afazeres práticos 

ainda não elaborados racionalmente, pré-compreendidos. É a facticidade de nossa 

relação com o mundo e seus objetos antes mesmo de se tornarem objetos de 

conhecimento. "Portanto, o que o Dasein supera em sua transcendência não é uma 

lacuna ou barreira ‘entre’ ele mesmo e os objetos. Mas os seres, entre os quais o Dasein 

também está factualmente, são ultrapassados pelo Dasein. Objetos são superados com 

antecedência; mais exatamente, os seres são superados e podem subseqüentemente se 

tornar objetos.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 166). 

Como corolário da dimensão prática em que o ser humano se encontra desde 

sempre já imerso, Heidegger retira a possibilidade de uma liberação da facticidade 

mesma. Não uma fuga, não uma superioridade ou vitória sobre o solo primordial de 

                                                 
15

 Essa relação de pertencimento faz lembrar a influência, apontada no livro de Øverenget (1998, p. 12), 

do conceito de momento, da filosofia de Husserl, sobre a formação da ideia de existencial no Ser e tempo 

de Heidegger. 



 52 

nossa relação com o mundo: um desenvolvimento dessa relação, uma ultrapassagem 

dele – e de si mesmo –, portanto, que é o próprio movimento da transcendência. 

Definido o que é ultrapassado no fenômeno da transcendência, a própria 

facticidade do homem, abre-se o caminho, o único ontologicamente viável, para a 

liberdade. Complemento imediato da passagem acima é: 

 

Dasein é lançado, facticamente, em meio à natureza através de sua 

corporeidade, e a transcendência reside no fato de que esses seres, 

entre os quais o Dasein está e aos quais o Dasein pertence, são 

superados pelo Dasein. Em outras palavras, como transcendente, o 

Dasein está para além da natureza, embora, como factico, continua em 

meio à natureza. Como transcendência, ou seja, como liberdade, o 

Dasein é algo alheio à natureza. (HEIDEGGER, 1928b, p. 166). 

 

A inserção no mundo da vida, a facticidade das relações práticas em que nos 

movemos na dimensão de compreensão prévia do mundo não é uma fonte de 

determinismos, um reducionismo naturalista, pois o Dasein é sempre transcendência, 

superação e ultrapassagem dessa dimensão. 

O Dasein supera os seres, deixando-os aparecer em sua subjetividade 

transcendente. A facticidade do mundo ultrapassada faz surgir a dimensão de relações 

que estão em sua base. Superando o mundo, o Dasein o faz aparecer à sua compreensão. 

Aqui estamos diante da terceira observação acerca da transcendência originária: 

primeiro, transcender é sempre uma unidade com o Dasein; segundo, aquilo que é 

superado na transcendência é a facticidade, a dimensão prática do mundo; terceiro, a 

direção a que o Dasein aponta nesse movimento é a própria abertura do mundo para a 

compreensão. A transcendência aponta para o próprio mundo que supera. 

 

Este “para que”, para o qual o sujeito, como sujeito, transcende não é 

um objeto, nem este ou aquele ser - seja uma determinada coisa ou 

uma criatura do tipo do Dasein ou algum outro ser vivo. O objeto ou 

ser que pode ser encontrado é aquele que é ultrapassado, não o para-

que. Este para que o sujeito transcende é o que chamamos mundo. 

(HEIDEGGER, 1928b, p. 166). 

 

Por fim, em sua quarta observação Heidegger conecta essa descrição da 

transcendência com seu trabalho anterior em Ser e tempo. Assim indica que abordagem 

da subjetividade, enquanto transcendência, pode ser retirada das linhas de sua obra 

capital. “4) Porque a transcendência é a constituição básica do Dasein, ela pretence 

primeiramente ao seu ser e não é um comportamento posteriormente derivado.E porque 
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este ser primordial do Dasein, enquanto ultrapassagem, atravessa para um mundo, nós 

caracterizamos o fenômeno básico da transcendência do Dasein com a expressão ser-

no-mundo” (HEIDEGGER, 1928b, p. 166). 

Esse ponto do raciocínio de Heidegger (1928b, p. 167) remete para os 

parágrafos doze e treze de Ser e tempo nos quais está a configuração positiva do ser-no-

mundo. Esse trecho corresponde à tentativa de clarificar o fenômeno da transcendência 

enquanto ser-no-mundo como constituição básica do Dasein. Então recoloca esse 

fenômeno de unidade existencial que supera a dimensão prática pré-compreendida em 

direção ao próprio mundo num horizonte de possibilidade que o sintetiza: a 

negatividade própria desse movimento. Essa negatividade se reduz à finitude, à 

temporalidade existencial do Dasein, o horizonte de sua transcendência. 

Essa última caracterização do horizonte total da transcendência do Dasein está 

formulada na superação do mundo metafisicamente considerado. A transcendência 

partindo da significância da unidade prática da facticidade afasta, por penetrar nas bases 

obscuras, a primordialidade dos objetos enquanto figuras do conhecimento. A imersão 

do homem nas funções remete ao seu ponto de origem no próprio homem. O Dasein 

está sempre de fato superando a si mesmo na transcendência. Dissemos antes que esse 

movimento permite o aparecimento mesmo do mundo, mas para que tal coisa aconteça 

o próprio Dasein se esvazia em sua subjetividade originária. O mundo do homem, o 

mundo subjetivo, é o nada do mundo que permite, em seu espaço, o surgimento de 

qualquer objetividade construída. “De fato o mundo é um nada – se ‘nada’ significa: 

não um ente no sentido de algo extenso; também ‘nada’ no sentido de não-coisa, não 

um dos entes que o próprio Dasein como tal transcende; como também o próprio si 

mesmo transcendido pelo Dasein.” (HEIDEGGER, 1928b, p. 195). 

A negatividade do mundo, uma negatividade ontológica reflete aquela que está 

na base da possibilidade da própria transcendência, previamente caracterizada como a 

subjetividade do sujeito: a finitude. A negatividade da temporalidade originária, a 

possibilidade mais própria do Dasein, a mortalidade e impossibilidade de qualquer 

possibilidade se traduzem na negatividade do homem e, por consequência, do mundo. 

Heidegger está caminhando nesse texto para sua conhecida aula inaugural, Que 

é a metafísica? (1929c). Só nesse trabalho posterior estará desenvolvida uma 

apropriação da função “nadificadora” que a existência humana exerce ao realizar sua 

subjetividade e abrir o mundo em suas possibilidades. 
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Numa simplificação, podemos acreditar que a grande obra de Ser e tempo tem 

uma de suas origens resgatada nas linhas sobre a subjetividade do sujeito e sobre a 

transcendência nos Fundamentos metafísicos da lógica e uma possibilidade de 

destinamento desenvolvida em Que é a metafísica?. 

Para continuar nossa caracterização da subjetividade nos textos heideggerianos 

próximos a Ser e tempo, devemos abordar o trabalho Introdução à filosofia, de 1929. 

Mas antes um trecho que sintetiza a hipótese de conclusão desta abordagem do 

parágrafo onze dos Fundamentos metafísicos da lógica: 

 

Deparamos-nos aqui com a questão sobre a possibilidade intrínseca da 

transcendência mesma, do ser-no-mundo como a retomada de uma 

ultrapassagem, na qual o Dasein se torna conhecido para si mesmo em 

sua essência metafísica, de modo a ligar-se primordialmente enquanto 

liberdade à sua compreensão de si. Sustento que a possibilidade 

intrínseca de transcendência é o tempo, como temporalidade 

primordial! (HEIDEGGER, 1928b, p. 195). 

 

1.4. Localizando a questão da subjetividade: a Introdução à filosofia 

 

O curso Introdução à filosofia ministrado no semestre de inverno de 

1928/1929, em Freiburg, é uma fonte diferenciada de análise na caracterização da 

subjetividade nos textos imediatamente próximos de Ser e tempo. 

A especificidade da obra é seu caráter geral: trata-se de um curso de introdução 

à filosofia com quatro horas semanais destinado a estudantes de diversas formações. 

Conforme explicita essa situação no prólogo da edição castelhana (HEIDEGGER 

1929a, p. 14), seu tradutor, Manuel Jiménez Redondo, acrescenta a pouca disposição de 

Heidegger para abrir concessões em sua terminologia. Assim, mesmo num texto 

introdutório encontramos uma reflexão com toda a força e carregada do peculiar 

vocabulário consagrado em Ser e tempo. 

O resultado da experiência é um curso de introdução à filosofia heideggeriana. 

Encontramos então na obra uma dupla oportunidade: vislumbrar uma reflexão de 

Heidegger sobre seu próprio pensamento enquadrado numa introdução à filosofia e 

confirmar a hipótese levantada previamente de uma crescente participação da questão 

do sujeito nos textos de Heidegger antes de 1930 quando então sua presença esvanece. 

A segunda hipótese parece se confirmar, conforme poderemos ilustrar na 

sequência, mas resta a dificuldade de como interpretar o menor espaço dado à 
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subjetividade nesse curso. Duas são as possíveis causas que provavelmente somam-se 

como resposta: primeiro, o caráter geral da obra que não permite maior incisividade 

sobre um tema específico; segundo, a causa que nos é mais cara, a desnecessidade de 

enfrentar uma questão já bastante trabalhada previamente nos Fundamentos metafísicos 

da lógica. 

Se de fato o tema do sujeito – como nos parece ser o caso – está trabalhado no 

curso do semestre de verão de 1928, seria desnecessário enfrentar o problema 

novamente seis meses depois. Heidegger já estava dando um passo rumo à superação da 

questão da subjetividade como problema, ao menos nos moldes como se apresentou na 

esteira das conquistas da analítica existencial. 

Seja como for, a subjetividade ainda se faz presente como problema nesse 

curso introdutório. Nele temos oportunidade de perceber a visão panorâmica de 

Heidegger sobre os passos de seu pensamento durante a segunda metade da década de 

vinte. Testemunha em favor do aspecto generalista e introdutório a forma impactante 

das passagens da Introdução à filosofia: “Pois a existência, ser-aí ou Dasein não é outra 

coisa que o que até agora chamamos de ‘sujeito’, sujeito que está na comentada relação 

com os objetos” (HEIDEGGER 1929a, p. 81). 

O trecho faz parte do parágrafo onze que, seguindo a estrutura dos 

Fundamentos metafísicos da lógica, deriva da questão da verdade correspondentista à 

necessidade de superação da subjetividade tradicional. O título do parágrafo é “Sobre o 

Problema da Relação Sujeito-Objeto. Relação Predicativa e Relação Veritativa.” 

(HEIDEGGER 1929a, p. 72). 

Heidegger explicita essa necessidade de forma literal em seguida. A relação 

predicativa que está na base de uma compreensão correspondentista de verdade em 

paralelo à relação veritativa que intitula o capítulo. Para compreender uma subjetividade 

de forma originária, a cisão dicotômica exigida pela relação predicativa presente na 

concepção de verdade tradicional precisa recuar ao seu ponto radical de origem: a 

unidade existencial de relação entre o homem e seu mundo circundante. Essa relação 

prática se mostra primeiramente no ser-junto-a. 

 

Mas então, teríamos feito outra coisa que não buscar uma palavra 

distinta para nomear o mesmo ente, ou seja, temos feito outra coisa 

que não dizer existência ou Dasein, no lugar de sujeito? Ou ganhamos 

algo a mais? Vimos que simplesmente não podemos operar com a 

relação sujeito-objeto até que se torne claro o que quer dizer sujeito. 

[…] Não podemos nem devemos pressupor conceito algum de sujeito 
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para a partir dele aclarar a relação sujeito-objeto, senão o inverso: o 

que de início fixamos como fenômeno, apreendido como fenômeno, o 

ser-junto, temos que retê-lo como uma determinação da existência, 

Dasein ou ser-aí e, conforme a essa determinação, conforme a esse 

ser-junto, conforme a esse esse apud, determinar ou definir a 

existência ou Dasein, ou seja, a subjetividade do sujeito. 

(HEIDEGGER 1929a, p. 82). 

 

O que se ganha com a substituição do termo sujeito pelo Dasein não é apenas 

uma nova palavra, mas toda uma determinação existencial do conceito de subjetividade 

tradicional resgatado pelo pensamento de Heidegger. A inversão da ordem de 

compreensão, de um sujeito isolado como ponto de partida para formar a relação entre 

sujeito e objeto, para a prioridade e antecedência estrutural da relação homem-mundo, 

marcada no ser-junto-a, frente ao sujeito isolado. 

 

Mas essa elucidação do ser-junto, do esse apud, ou seja, esse 

retrocesso, esse passar por trás da relação sujeito-objeto, esse 

retroceder para a existência ou Dasein, vem dirigido pela intenção de 

encontrar a essência original da verdade para, a partir dela, poder 

entender a essência da ciência como uma forma de verdade. 

(HEIDEGGER 1929a, p. 82). 

 

A determinação da essência da ciência – até porque como contraposição ao 

conhecimento filosófico coloca-se uma problemática típica de estudos introdutórios da 

filosofia – é uma das ideias norteadoras da comparação entre relação veritativa e relação 

predicativa. Porém essa direção que toma a questão da subjetividade ao aproximar-se de 

uma delimitação da verdade em oposição à concepção tradicional de sujeito isolado de 

conhecimento permite um paralelo interessante: haveria ao menos como hipótese uma 

subjetividade ligada à concepção de verdade correspondentista, a subjetividade isolada 

tradicional e, na medida em que essa subjetividade pode ser superada, a própria noção 

de verdade correspondentista será superada também. 

A ligação entre a subjetividade e a questão da verdade surge como um ponto 

cada vez mais central após a caracterização da transcendência dos Fundamentos 

metafísicos da lógica. Melhor ainda, podemos observar uma maior aproximação da 

filosofia heideggeriana com a questão da verdade do ser como momento posterior à 

tarefa da analítica existencial. 

A analítica do Dasein está realizada, suas questões principais, no que concerne 

ao questionamento acerca da subjetividade, estão enfrentadas na análise da 

transcendência. O direcionamento da Destruktion, coligado com a necessidade de 
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desenvolver a questão da verdade não correspondentista, exigida na superação da 

subjetividade tradicional, empurra o pensamento da questão do sujeito para uma nova 

perspectiva: a perspectiva de questão incidental na caracterização da verdade na 

trajetória da Destruktion. 

 

No sentido tradicional o sujeito começa sendo uma espécie de eu 

encapsulado, cortado e separado dos demais entes que, por assim dizer, se 

cozinha sozinho no próprio molho dentro da cápsula em que consiste. A esta 

concepção do mero sujeito vamos chamá-la a má subjetividade; má porque 

não acerta em absoluto a essência do sujeito. Nós, para referir-nos ao sujeito, 

elegemos o termo existência ou ser-aí ou Dasein. Pois por fim, a essência da 

subjetividade não consiste em nada “subjetivo” no mau sentido. 

(HEIDEGGER 1929a, p. 124). 

 

A hipótese aventada no final da seção 1.1 acerca da “correção” da 

subjetividade, que tem a simpatia de Hofstadter (HEIDEGGER, 1982, p. xxx), ganha 

força neste trecho de dois anos após os Problemas básicos da fenomenologia. A 

Destruktion ganha um sentido de correção e como apropriação da história da metafísica 

obrigatoriamente invoca os filósofos que dela participaram. O resultado da busca 

através da história da concepção de verdade é a ἀή

Não há espaço para avaliar a apropriação feita por Heidegger desse conceito na 

trajetória iniciada pela dicotomia: relação predicativa (sujeito tradicional) e relação 

veritativa (verdade correspondentista) que levou, através da Destruktion, à verdade 

enquanto ἀήe ao sujeito enquanto transcendência. 

 

A essência da verdade como ἀή (alethéia) nos indica, pois, como temos 

que esclarecer o conceito de subjetividade, enquanto que o planejamento que 

estamos criticando se procede precisamente no sentido contrário. Tem-se 

como transfundo algum conceito de sujeito, em geral tomado de Descartes, e 

o que se busca esclarecer é o que significa a verdade, como pensar sua 

relação com esse sujeito, o que já não se submete a mais esclarecimentos. 

Portanto, agora vemos claramente nossa tarefa: é a própria essência da 

verdade o que nos obriga a praticar uma revisão fundamental no conceito de 

sujeito com o qual viemos operando até agora na tradição filosófica. 

(HEIDEGGER 1929a, p. 125). 

 

A sequência que surgira nos Fundamentos metafísicos da lógica de um estudo 

acerca da verdade iniciando uma análise da relação sujeito-objeto para enfim chegar à 

transcendência se mostra reiterada na Introdução à filosofia. Da renovação de um 

conceito de verdade deriva a renovação da subjetividade. 
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A pertinência da verdade ao sujeito, quando se entende o sujeito em 

sentido correto, não converte a verdade em algo subjetivo no mau 

sentido desse termo, senão o inverso. E tal pertinência da verdade ao 

sujeito pode precisamente converter-se em motivo para começar pelo 

primeiro, ou seja, para proceder a uma correta determinação do 

conceito de sujeito. (HEIDEGGER 1929a, p. 125). 

 

Essa sequência se mostrará novamente numa outra obra: Kant e o problema da 

metafísica. Nesse livro, encontramos a trajetória de Destruktion da noção de verdade 

através da filosofia kantiana e a proximidade particular de seu pensamento com a 

superação da subjetividade tradicional. Da Introdução à filosofia levamos a 

confirmação, a cristalização da abordagem realizada nos Fundamentos metafísicos da 

lógica, e a noção de correção da subjetividade levantada nos Problemas básicos da 

fenomenologia que também se mostra coerente. Afinal, apenas aquilo que se encontra 

firmado de maneira minimamente razoável há de fazer parte de um livro introdutório, 

portanto temos nessa obra um belo índice dos pontos em que Heidegger depositava 

alguma certeza e reiterada confiança, ao menos no período de desenvolvimento das 

polêmicas teses de Ser e tempo. 

 

1.5 Localizando a questão da subjetividade: Kant e o problema da metafísica 

 

O livro Kant e o problema da metafísica, de 1929, expõe de modo indireto a 

direção que o pensamento heideggeriano tomará na década seguinte, posterior ao 

empenho focado na analítica existencial. Pode-se entender a obra como uma parte do 

projeto da Destruktion da história da metafísica e portanto como continuidade 

programática da estrutura de Ser e tempo. Porém tal continuísmo deve ser relativizado 

pelas mudanças próprias do desenvolvimento da analítica em direção à questão do 

sentido do ser. 

Perceber essa especificidade implica atentar para a situação de um Heidegger 

que, já em posição ascendente na academia alemã, na esteira de seu assombroso 

sucesso
16

 com Ser e tempo, enfrenta a expectativa pela continuação da obra e por um 

momento de decisão em sua trajetória filosófica. 

                                                 
16

 Escreve Siegfried Kracauer (apud SAFRANSKI, 2000, p. 233) sobre a conferência na Sociedade Kant 

em 1929: “Resta mencionar que o nome do conferencista atraiu uma multidão enorme de ouvintes, 

presumivelmente não todos com vocação filosófica.”. 
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A correspondência
17

 entre dois de fevereiro de 1928, quando da convocação 

para a cátedra de Husserl em Freiburg, e vinte e oito de março de 1930, a cinco meses 

da eleição em que surge o nacional-socialismo, clarifica a situação por que passava 

Heidegger. “Já nem penso mais no fato de que recentemente escrevi um assim chamado 

livro [Ser e tempo]”, escreve a Jaspers em 24 de setembro de 1929. Heidegger parece 

relutar numa continuidade do projeto de Ser e tempo. A pressão por esta continuação 

provinda de uma comunidade acadêmica a que Heidegger não se adapta – “Menos 

agradável é a existência pública em que entrei”, escreve também a Jaspers em junho de 

1929 – se soma uma situação de crise econômica na Alemanha que impulsionou o país 

para a guerra. Resume Loparic (2004, p. 101): “Vendo-se academicamente isolado, 

Heidegger buscou um aliado na maior figura da filosofia alemã, publicando, em 1929, 

Kant e o problema da metafísica. A tentativa revelou-se vã, pois o Kant de Heidegger 

convenceu poucos colegas”. 

Em meio às cobranças universitárias, já em 1929, estaria em debate com o 

neokantismo em Davos. Heidegger articulava um novo começo a partir de seu projeto 

original em Ser e tempo. Kant e o problema da metafísica tem um caráter de transição 

nesse sentido. Na medida em que realiza uma recolocação do plano de Destruktion, 

inclusive retomando o texto do curso de inverno Interpretação fenomenológica da 

crítica da razão pura, também indica sinais de superação da questão da subjetividade 

do sujeito. Tal missão está encerrada com a analítica existencial e o trabalho de 

explicitação de sua origem na transcendência e ligação com a superação do conceito 

correspondentista de verdade nos Fundamentos metafísicos da lógica. 

Por sua delimitação temática, revela Heidegger a raiz da interpretação realizada 

anteriormente nos Fundamentos metafísicos da lógica como uma consequência da 

radical interpretação do pensamento kantiano. O aspecto polêmico da origem kantiana 

do projeto heideggeriano de Destruktion e caracterização da subjetividade do sujeito 

precisam ser aclarados em consonância com o curso de 1927/1928, paralelo a Ser e 

tempo, que, na verdade foi inspirado em outro curso de 1925/1926.
18

 

Essa tarefa é o motor do nosso terceiro capítulo. Aqui resta evidenciar o trato 

da subjetividade nesse período peculiar, sua presença – que, mesmo menos constante, 

                                                 
17

 Os trechos de correspondência citados são retirados dos capítulos dois e três da biografia de Safransky 

(2000, p. 233). 
18

 Conferir o prólogo à primeira edição do Kant e o problema da metafísica (HEIDEGGER 1929b, p. 9). 
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permeia o projeto da Destruktion – e sua consonância com as estruturações anteriores 

mais incisivas de Ser e tempo e dos Fundamentos metafísicos da lógica. 

Na contenda entre continuidade e transição permanece a questão de uma 

correção da subjetividade tradicional, a diferença sensível da obra é seu pano de fundo: 

o pensamento kantiano em sua peculiar e radical interpretação heideggeriana. “Como 

Kant não desenvolve a dedução subjetiva, tem que permanecer na subjetividade do 

sujeito com a concepção e características que lhe ofereceram a antropologia e psicologia 

tradicionais.” (HEIDEGGER 1929b, p. 144). 

O pensamento kantiano está interpretado como uma tentativa de 

fundamentação da metafísica. Nessa perspectiva, encontra-se necessariamente com a 

questão da subjetividade e, portanto, numa trajetória que levará às insuficiências 

ontológicas do conhecimento da verdade enquanto adequação. Esse encontro deveria 

resultar numa renovação da concepção de subjetividade, renovação não observada no 

pensamento de Kant: 

 

Mas esse problema de uma revelação transcendental da essência da 

subjetividade do sujeito (“dedução subjetiva”) não foi introduzido 

posteriormente no prólogo [Prólogo da primeira edição da Crítica da 

Razão Pura, (KANT, 1997, A XVI, p. 7)
19

], senão que Kant, ao 

contrário, na preparação da dedução, fala já deste “caminho não 

percorrido” que traz forçosamente consigo certa “obscuridade”. 

(HEIDEGGER 1929b, p. 143). 

 

A conclusão a que se chega na apreciação das passagens é que Kant 

compreendia o dilema que a verdade correspondentista acarreta. A necessidade de uma 

renovação da subjetividade aparece como um caminho não percorrido. Naquilo que 

Kant tem de mais próximo da analítica, Heidegger identifica um recuo: “De fato, o 

resultado da dedução transcendental e do esquematismo, ou seja, a compreensão da 

essência transcendental da imaginação pura, não era suficiente para mostrar a 

subjetividade do sujeito de um ponto de vista inteiramente novo.” (HEIDEGGER 

1929b, p. 144). 

Há três momentos decisivos, na interpretação heideggeriana, que colocam Kant 

em um patamar especial na história da metafísica: a proximidade de uma analítica 

existencial, por desenvolver de forma radical até certo ponto as condições de 

                                                 
19

 As referências à Crítica da razão pura (KANT, 1997) mantém entre a indicação da data e da página, a 

indicação da edição original. Esse recurso visa estabelecer a possibilidade de comparação – relevante para 

a compreensão heideggeriana sobre Kant – entre a edição A, de 1781, e B, de 1787. 
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possibilidade e limites do conhecimento com o paradigma correspondentista de 

verdade; o recuo frente a uma necessidade de quebra com esse paradigma e de uma 

renovação da compreensão tanto da subjetividade do sujeito como da noção de verdade; 

e a insuficiência de sua alternativa ainda presa à tradição com o abandono da 

investigação da imaginação transcendental que o aproximara da analítica em primeiro 

lugar. 

Por esses três passos únicos de aproximação, recuo e insuficiência, Kant se 

torna o paradigma e introdutor de todo o processo da Destruktion que é concomitante à 

analítica, conforme a cronologia dos cursos de 1925/1926, 1927/1928 e do livro de 

1929. Ao citarmos a passagem acima, encontramos a declaração da insuficiência. Os 

passos de aproximação e recuo, que são interdependentes afinal, se observam no trecho 

a seguir: 

 

Por acaso a Crítica da razão pura não priva a si mesma de seu tema, 

se a razão pura se converte em imaginação transcendental? Não nos 

conduz esta fundamentação a um abismo? 

Kant, pelo radicalismo de suas perguntas, levou a “possibilidade” da 

metafísica para a borda desse abismo. Viu o desconhecido e teve que 

retroceder. Não foi unicamente a imaginação transcendental que lhe 

causou temor, senão que, tanto quanto, a razão pura como tal que o 

inspirou com maior força. (HEIDEGGER 1929b, p. 144) 

 

Sobre a imaginação transcendental escreve Heidegger o parágrafo trinta e três 

do Kant e o problema da metafísica. Este conceito é o ponto central da interpretação 

peculiar do filósofo, uma vez que é exatamente nela que Kant vislumbra a necessidade e 

toca a superfície de uma superação da subjetividade tradicional. O recuo ou temor que 

parece ter-lhe causado sua descoberta se soma à insuficiência daquilo que acreditava ser 

seu ponto fixo de sustentação na fundamentação da metafísica: a razão pura. 

A visão heideggeriana do conceito kantiano exige uma solução de continuidade 

idêntica àquela apresentada nos Fundamentos metafísicos da lógica cujos últimos 

parágrafos, subsequentes ao já analisado parágrafo onze, “A transcendência do Dasein”, 

se intitulam respectivamente: parágrafo doze, “Transcendência e temporalidade (nihil 

originarium)”, e parágrafo treze, “Transcendência temporalizando a si mesma em 

temporalidade e fundamento” (Há ainda o último parágrafo, o catorze, de duas laudas 

apenas, “A essência do fundamento e a idéia da lógica”). 

Na esteira de sua abordagem nos Fundamentos metafísicos da lógica, a 

temporalidade marca o desdobramento da subjetividade do sujeito, da transcendência e 
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do esvaziamento da significância do mundo circundante. Daí a atenção especial dada 

por Heidegger à possibilidade de um desdobramento da temporalidade enquanto 

finitude a partir da imaginação transcendental kantiana. 

No parágrafo trinta e três sobre “O caráter interno da imaginação 

transcendental”, Heidegger (1929b, p. 151) coloca a questão: “Afinal, não será apenas a 

partir do caráter subjetivo, bem compreendido, do tempo que se pode explicar o caráter 

temporal do sujeito?” (HEIDEGGER, 1929b, p. 161). Sua resposta logo aparece 

positiva em parágrafo subsequente: 

 

O tempo como afecção pura de si mesmo não é uma afecção efetiva, 

que alcança um si-mesmo perante os olhos, senão que, sendo pura, 

forma a essência de um concernir-se-a-si-mesmo. Porém, tanto quanto 

esse poder-ser-concernido como um si-mesmo pertence à essência do 

sujeito finito, o tempo é, como afecção pura de si mesmo, o que forma 

a estrutura essencial da subjetividade. (HEIDEGGER, 1929b, p. 162). 

 

Arremata ao fim do mesmo parágrafo trinta e quatro ainda sobre a relação entre 

o tempo e a subjetividade: “A sensibilidade pura (tempo) e a razão pura não somente 

são homogêneas, mas pertencem à unidade de uma mesma essência, que possibilita a 

finitude da subjetividade humana em sua totalidade.” (HEIDEGGER, 1929b, p. 166). 

Há em Kant, na medida em que coloca o tempo como afecção de si mesmo e 

base de uma subjetividade, pois está na raiz das próprias condições de possibilidade do 

conhecimento e não em situação inversa, uma aproximação da subjetividade “corrigida” 

de Heidegger. Na última passagem, porém, esboça Heidegger a aproximação: a unidade, 

característica apresentada no caráter existencial do ser-no-mundo e especialmente 

trabalhada nos Fundamentos metafísicos da lógica, surge ligando a sensibilidade pura e 

a razão pura como momentos
20

 estruturais da transcendência. Essa sim possibilita a 

subjetividade e desenvolve-se através da temporalidade da finitude. Estamos diante de 

uma “heideggerianização” do pensamento kantiano. 

O viés com que Heidegger percorre as páginas da Crítica não pode ser 

ignorado. Sua polêmica disputa acerca da Crítica da razão pura como fundamentação 

da Metafísica influencia decisivamente qualquer juízo acerca do peso da influência 

kantiana em seus escritos. Afinal, que há de Kant nas palavras de Heidegger sobre 

Kant? 

 

                                                 
20

 Novamente, a correspondência com a teoria dos todos e das partes husserliana. 
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Qual é o verdadeiro resultado da fundamentação kantiana? Não é que 

a imaginação transcendental constitua o fundamento estabelecido, 

nem que esta fundamentação se converta em uma pergunta acerca da 

essência da razão humana, mas que Kant ao revelar a subjetividade do 

sujeito, retrocede ao fundamento que tinha estabelecido. 

(HEIDEGGER, 1929b, p. 181). 

 

A contribuição e a importância da fundamentação que Kant faz da metafísica 

estão na percepção de que a subjetividade do sujeito é passo essencial do trabalho. Mais 

além, é passo obrigatório e que exige um retorno aos fundamentos da própria 

metafísica. Enfim, em passos simples: primeiro tenta Kant fundamentar a metafísica. 

Nesse trabalho encontra a necessidade de explorar a subjetividade do sujeito. Essa parte 

da empresa se mostra irrealizável. Tal impossibilidade está no retorno ao fundamento da 

metafísica que a análise da subjetividade impõe. Assim, qualquer fundamentação da 

metafísica será uma fundamentação da subjetividade do sujeito. 

A relação de interdependência entre subjetividade e metafísica se expõe na 

obra kantiana. Essa relação corresponde à trajetória desenvolvida na analítica 

existencial. A analítica se propõe a um passo no projeto de Destruktion da metafísica. 

Ora, se a metafísica está ligada em sua fundamentação à subjetividade, a sua 

Destruktion deve percorrer o mesmo caminho. Esse caminho, a tarefa de explorar a 

subjetividade para além da fundamentação metafísica – que está apontado 

decisivamente por Kant – não foi plenamente realizado, esbarrou em obscuridade: “A 

investigação que penetra na subjetividade do sujeito, a “dedução subjetiva”, conduz ao 

obscuro.” (HEIDEGGER, 1929b, p. 181). O caminho retrocede aos fundamentos da 

metafísica, daí o círculo apontado acima, em uma tentativa de salvar o intuito da 

Crítica. 

 

O problemático na pergunta acerca do homem é precisamente a 

problemática que veio à tona na realização da fundamentação kantiana 

da metafísica. Agora se vê que o recuo de Kant ao fundamento que ele 

mesmo havia descoberto, ou seja, a imaginação transcendental, é – de 

acordo com sua intenção de salvar a razão pura, ou seja, de manter a 

base proposta – o movimento do filosofar que põe manifesto o colapso 

dessa base e, portanto, o abismo da metafísica. (HEIDEGGER, 1929b, 

p. 181-2). 

 

Fundamentando a metafísica, Kant percebeu que precisaria perguntar-se pela 

subjetividade. Percebeu subsequentemente que tal subjetividade está na raiz de sua 

própria fundamentação da metafísica. Precisaria, portanto, repensar, até abandonar a 
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base da razão pura que colocara em busca do sujeito originário. Nesse ponto, Kant 

retrocede e Heidegger avança ao traçar a analítica existencial. 

No subtítulo “O problema da finitude no homem e a metafísica do ser-aí” 

(HEIDEGGER, 1929b, p. 184), a primeira linha reforça o entendimento de continuidade 

entre a interpretação de Kant e a analítica existencial de Ser e tempo: “A presente 

interpretação da Crítica da razão pura foi realizada com o fim de elucidar o problema 

fundamental de uma necessidade pela pergunta acerca da finitude do homem em 

resposta a uma fundamentação da metafísica.” (HEIDEGGER, 1929b, p. 184). 

Arrematando seis linhas depois com a conclusão acerca da pergunta exigida 

por sua interpretação: “A finitude e a peculiaridade da pergunta que a interroga 

determinam a fundo a forma interna de uma “analítica” transcendental da subjetividade 

do sujeito.” (HEIDEGGER, 1929b, p. 185). 

 

1.6 Possíveis conclusões: uma síntese 

 

A verdade levará Heidegger a pensar a ciência e a técnica como atreladas ao 

esquecimento do ser, à prevalência da subjetividade. Estudando a ciência e seu 

significado em Kant poderá o pensador estabelecer um passo para uma nova 

determinação da subjetividade a partir da verdade, ao invés do contrário, presente na 

procura da verdade científica a partir de um sujeito isolado. 

 

verdade não está no entendimento, se o entendimento é tomado como sendo 

um sujeito extenso. Verdade está nas coisas, desde que tomadas como 

desveladas, os objetos desvelados das assertivas que são feitas sobre eles. 

Ser-verdadeiro não é extenso nem nas coisas nem na mente. Por outro lado, 

no entanto, verdade como desvelamento está no Dasein como uma 

determinação de seu comportamento intencional, e ela é também uma 

determinabilidade de alguns entes, algo extenso, no que concerne ao seu ser 

como um ente desvelado. Segue-se disto que ser-verdadeiro é algo que “está 

entre” o sujeito e o objeto, se estes dois termos são tomados em sua 

significação externa ordinária. O fenômeno da verdade está interconectado 

com a estrutura básica do Dasein, sua transcendência. (HEIDEGGER, 

1927b, p. 218). 

 

A dicotomia entre sujeito tradicional e subjetividade originária, verdade 

correspondentista e verdade como desvelamento, sistema de categorias e momentos 

existenciais, é reflexo de uma inversão de planos: a ordem do ontológico e do ôntico. A 

primazia do ôntico sobre o ontológico é a inversão que caracteriza o esquecimento da 

própria diferença ontológica em suas determinações. A inversão da ordem é tomar o 
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sujeito como princípio para revelar o conhecimento do ser (Descartes). A reversão 

heideggeriana leva àquilo que é a manifestação ontológica do sujeito, partindo do fio 

condutor da questão do ser. O sujeito pode ser “corrigido” por uma reordenação de suas 

estruturas e de sua abordagem. 

Essa reordenação implica a Destruktion. A porta de entrada é Kant por sua 

maior proximidade de uma percepção do esquecimento do ser. O caminho feito por 

Heidegger na Destruktion é o caminho de volta em busca do pensamento metafísico, é 

preciso começar por quem estava mais perto de sair dele até a sua origem mais distante. 

Estes são: Kant, mais perto, e a metafísica grega, origem de todo o movimento de 

esquecimento. 

Outra implicação é a noção de verdade que se interpenetra com a da 

subjetividade, já que a verdade como correspondência e característica da proposição não 

subsistirá ao processo da Destruktion. Também a subjetividade que apoia e é apoiada na 

correspondência será reapropriada em termos ontológicos, propiciando uma via de 

acesso ao ser da subjetividade originária. Essa se configura existencialmente como 

transcendência e temporalidade (finitude). 
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2 HUSSERL, HEIDEGGER E O ARGUMENTO DE CONTINUIDADE 

 

 

Localizada a questão da subjetividade na filosofia heideggeriana, segundo as 

disposições preliminares de nosso primeiro capítulo, é preciso colocar a questão acerca 

da qual tentaremos definir uma posição: o argumento de continuidade. 

A tese do argumento em simples palavras define que a subjetividade 

heideggeriana deriva do sujeito husserliano através de seu projeto fenomenológico. Tal 

argumento conta com uma proximidade cronológica entre os textos heideggerianos nos 

quais localizamos o problema do sujeito. Conta também com a franca disposição 

heideggeriana em desenvolver seu pensamento, durante esse período, através do método 

fenomenológico. E, por fim, conta com um resultado bastante polêmico: a interpretação 

subjetivista do pensamento heideggeriano, uma filosofia da mesmidade despreocupada 

com a ética e mesmo capaz de aproximações com o nazismo. 

Esses três aspectos do argumento devem ser desenvolvidos e aqui combatidos 

conforme nos aprofundamos nas vicissitudes da relação entre Heidegger e seu mestre 

Husserl. A intenção é apontar para uma decidibilidade acerca do tema, envolvendo o 

posicionamento de Heidegger sobre o pensamento de Kant. Se lograrmos colocar Kant 

como um fator de solução para a aceitação ou não do argumento de continuidade, 

mesmo que em solução parcial, teremos desenvolvido a linha de raciocínio a que este 

trabalho se propõe. 

 

2.1 Questões cronológicas 

 

Heidegger e Husserl não se conheceram em um mesmo momento. A despeito 

da contradição, é fato que Heidegger já conhecia Husserl bem antes de tê-lo como seu 

professor. 

Em 1907, Heidegger recebe de Conrad Gröber um presente: a dissertação de 

Brentano, Do significado múltiplo do ente segundo Aristóteles. Aos dezoito anos, o 

filósofo entra em contato com aquele que fora professor de Husserl. Dois anos após esse 

evento, já em Freiburg, quando de seus estudos em teologia e filosofia, trava contato 

com as Investigações lógicas (HUSSERL, 1900-1901). Narra esse encontro intelectual 

o biografista Safranski (2000, p. 53): 
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Através de Franz Brentano, Heidegger chega a Edmund Husserl. Seu 

Investigações Lógicas, publicado exatamente na volta do século, 

tornou-se um livro de culto pessoal para Heidegger. 

Fica com ele em seu quarto durante dois anos, emprestado pela 

biblioteca da universidade, onde neste tempo ninguém o solicita, o que 

lhe desperta uma paixão solitária e ao mesmo tempo marcante. 

 

O encontro pessoal entre os dois só ocorrerá nos idos de 1917, quando Husserl 

chega de Göttingen, onde lecionara desde 1901, em Freiburg onde trabalhará até a 

aposentadoria em 1928. Durante esse período, a trajetória de Martin Heidegger passará 

por dois momentos de proximidade e distanciamento da influência de seu mestre. O 

primeiro como assistente de Husserl, entre 1918 e 1923; o segundo, em Marburgo de 

1923 até 1928 quando retorna a Freiburg para ocupar o lugar do mestre. 

A fim de organizar um painel que ilustre os diferentes momentos da obra e vida 

dos dois pensadores – Husserl e Heidegger – podemos dividir em três períodos a 

convivência entre ambos: os anos anteriores à assistência em Freiburg entre 1909 e 

1918 significam para Heidegger o primeiro contato e percepção do pensamento 

husserliano. Essa fase sem dúvida se polariza na obra Investigações lógicas 

(HUSSERL, 1900-1901), escrita quase uma década antes. Husserl neste período escreve 

a Filosofia como ciência de rigor (HUSSERL, 1911). 

O segundo momento representa o trabalho conjunto dos pensadores no 

departamento de filosofia em Freiburg entre 1918 e 1923. Aqui assume Heidegger a 

posição de fenomenólogo e estudioso da obra husserliana: 

 

Desde 1919 passei a dedicar-me pessoalmente às atividades docentes 

na proximidade de Husserl; nestas, aprendia o ver fenomenológico, 

nele me exercitando e ao mesmo tempo experimentando uma nova 

compreensão de Aristóteles; foi aí que o meu interesse se voltou 

novamente às Investigações Lógicas, sobretudo à Sexta Investigação. 

(HEIDEGGER, apud HUSSERL, 1996). 

 

O período posterior sinaliza a ruptura entre o pensamento dos filósofos. 

Durante a fase heideggeriana em Marburgo, entre 1923 e 1928, assiste-se às produções 

de Ser e tempo (em 1927) e de alguns cursos fundamentais, como os Problemas 

fundamentais da fenomenologia (HEIDEGGER, 1927b), a Interpretação 

fenomenológica da crítica da razão pura (HEIDEGGER, 1928a) e ainda o importante 

curso de verão Fundamentos metafísicos da lógica (HEIDEGGER, 1928b). 
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Antes de qualquer interpretação valorativa é ilustrativo comparar brevemente a 

biografia de Husserl e Heidegger nestes períodos
21

: 

 

1909-1919 

 

1909 – HUSSERL: Lecionando em Göttingen recebe visita de Paul Nartop. Ainda este 

ano participa de colaboração para o Vocabulário técnico e crítico da filosofia
22

 de 

André Lalande.  

 

HEIDEGGER: Inicia estudos de teologia na Universidade de Freiburg. Leitura 

das Investigações lógicas (HUSSERL, 1900-1901) na qual procura subsídio
23

 para a 

questão apresentada no Do significado múltiplo do ente segundo Aristóteles, de Franz 

Brentano. 

 

1910 – HUSSERL: Colaboração com Heinrich Rickert na edição da revista Logos. 

 

 HEIDEGGER: Artigos em revistas católicas alemãs Allgemeine Rundschau e 

Der Akademiker. 

 

1911 – HUSSERL: Produz Filosofia como ciência de rigor (HUSSERL, 1911). Inicia 

correspondência com Wilhelm Dilthey acerca desse artigo. 

 

HEIDEGGER: Abandona os estudos de teologia. Impedido por sua condição 

financeira de mudar-se para Göttingen, onde estudaria com Husserl, inicia estudos de 

filosofia em Freiburg com Heinrich Rickert. Leitura do artigo Filosofia como ciência de 

rigor (HUSSERL, 1911). 

 

                                                 
21

 Os dados biográficos se apoiam na cronologia bibliográfica dos autores e em literatura especializada. 

No caso de Husserl, no excelente sítio Husserl Page que conta com cronologia biográfica e bibliográfica. 

No caso de Heidegger, as datas foram retiradas basicamente da biografia de Safranski (2000) e do 

apêndice B de Kisiel (1995). Imprescindível ainda mencionar o excelente artigo de Thomas Sheehan 

(2002), da Universidade de Stanford. 
22

 Verbete indivíduo correções e observações em conjunto com J. Lachelier, H. Rodier, M. Bernés, L. 

Brunschvicg, G. Dwelshauvers, M. Drouin (1996, p. 555-559). 
23

 O autor ainda faz referência ao Meu caminho na fenomenologia, obra na qual Heidegger reafirma sua 

ligação primordial com a questão despertada por Brentano em seu pensamento. “Das Investigações 

Lógicas de Husserl esperava um estímulo decisivo com relação às questões suscitadas pela dissertação de 

Brentano.” (HEIDEGGER, 1963). 
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1912 – HUSSERL: Definição para o Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische 

Forschung (Anuário de filosofia e pesquisa fenomenológica) com Moritz Geiger, 

Alexander Pfänder, Adolf Reinach. É escalado como editor chefe. 

 

 HEIDEGGER: Os estudos de Heidegger dos textos de Emil Lask
24

 sobre 

lógica, durante os seminários de Heinrich Rickert, aguçam uma reapropriação das 

leituras das Investigações lógicas. 

 

1913 – HUSSERL: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie, são publicadas. 

 

HEIDEGGER: Vem à luz a tese de doutoramento A doutrina do juízo no 

psicologismo. 

 

1914 – HUSSERL: Os filhos de Husserl, Wolfgang e Gerhard, são enviados ao front. 

 

 HEIDEGGER: Rompimento com o sistema do catolicismo
25

. 

 

1915 – HUSSERL: O filho Wolfgang é gravemente ferido. Husserl também enfrenta 

uma intoxicação por nicotina. 

 

HEIDEGGER: Habilitationsschrift, ou livre docência com: A doutrina das 

categorias e significados em Duns Scotus. Alistamento para serviço militar obrigatório, 

a convocação só se concretizará três anos depois. 

 

1916 – HUSSERL: Morte de seu filho Wolfgang em combate. Transferência para 

Freiburg. Primeiros encontros com Heidegger, leitura de sua Habilitationsschrift e 

colaboração para sua publicação. Ainda neste ano, Husserl irá auxiliar o jovem 

                                                 
24

 Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre e Die Logik vom Urteil, publicados em 1911 e 1912 

respectivamente. Conferir nota 96 no parágrafo quarenta e quatro de Ser e tempo (HEIDEGGER, 1927a, 

p. 286 nota 96). 
25

 Segundo reportara Heinrich Ochsner a Husserl em 1917, depois da carta deste para Natorp em que 

confessa preocupação com o engajamento religioso do jovem Heidegger (SHEEHAN, 2002, p. 11). 
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Privatdozent: Heidegger ministrará um curso no semestre de inverno sobre lógica
26

. 

Tem como assistente, até 1918, Edith Stein. 

 

 HEIDEGGER: Com a ajuda de Husserl inicia a docência como Privatdozent. 

Entre o semestre de inverno 1915/1916 e o semestre de inverno de 1916/1917 ministrará 

três cursos de duas horas semanais e dois seminários
27

. Os cursos versam sobre filosofia 

antiga e escolástica, idealismo alemão, e, lógica. Os seminários sobre os Prolegômenos 

de Kant e os textos de Aristóteles sobre lógica. 

 

1917 – HUSSERL: Aula inaugural em Freiburg onde substituirá Heinrich Rickert, no 

dia três de maio. Die reine Phänomenologie ihr Forschungsgebiet und ihre Methode. 

Correspondência com Paul Natorp acerca da contratação de Heidegger para lecionar em 

Marburgo. Husserl não defende o nome de Heidegger por sua juventude e engajamento 

no pensamento católico tomista
28

. 

 

 HEIDEGGER: Casamento com Elfride Petri, protestante. 

 

1918 – HUSSERL: Correspondência com Hermann Weyl sobre os fundamentos da 

análise matemática. Aulas e estudos sobre Fichte. Escreve para Heidegger quatro cartas 

com promessas de colaboração. 

 

HEIDEGGER: Convocado ao serviço militar, na meteorologia, de janeiro até 

novembro. Correspondência com Husserl. 

 

1919 – HUSSERL: Em 21 de janeiro escala, Heidegger como seu professor assistente. 

Toma Arnold Metzger como assistente pessoal. 

 

                                                 
26

 Questões básicas de lógica, curso de duas horas do semestre de inverno de 1916 no Departamento de 

Filosofia (KISIEL, 1995, p. 469). 
27

 Os cursos são, em ordem cronológica: Die Grundlinien der antiken und scholastischen Philosophie, 

Der Deutsche Idealismus e Grundfragen der Logik. Os seminários, também cronologicamente: Über 

Kant, Prolegomena e Übungen über Texte aus den logischen Schriften des Aristoteles. O último 

seminário realizado em parceria com Engelbert Krebs. 
28

 Conferir artigo de Sheehan (2002, p. 10): “Um dos maiores obstáculos para uma melhor conexão entre 

Husserl e Heidegger neste período foi o medo de Husserl de que Heidegger fosse um filósofo Tomista-

Católico de estirpe dogmática.”. 
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HEIDEGGER: Nascimento do primeiro filho, Jorg. Rompe o compromisso de 

educar os filhos no catolicismo que firmara com Engelbert Krebs, realizador do 

casamento de Heidegger com Elfride Petri (em 1917). Inicia sua vida docente como 

assistente de Husserl que perdurará até 1923. Suas atividades incluem 10 cursos e 12 

seminários no período. Três destes cursos e um seminário ainda em 1919. 

Algumas observações a fazer sobre esse escorço biográfico podem indicar 

prelineamentos da relação que o pensamento de Heidegger terá com a fenomenologia 

husserliana. Primeiro salientemos a posição intelectual de Heidegger e suas incursões 

em dois domínios filosóficos: a lógica das Investigações lógicas e sua dívida com a 

teologia e o sistema do catolicismo. 

Sobre a influência da lógica, atentemos ao seminário de 1912 com o professor 

Rickert, acerca dos textos de Emil Lask. Essa fonte, somada ao posicionamento das 

Investigações de Husserl, será ainda retomada já na docência, em 1916. A trajetória de 

Heidegger o aproxima da lógica e seus fundamentos, em um estranho movimento, 

partindo de Brentano, em um distanciamento correspondente de sua convicção no 

sistema teológico. Os relatos de 1914, a correspondência de Husserl com Natorp em 

1917 e o casamento, mesmo fora da tradição em que iniciara sua vida religiosa, sob o 

olhar de Krebs, parecem confirmar essa segunda tese. 

Heidegger conheceu Husserl através de uma pergunta filosófica metafísica, a 

de Brentano; mas a resposta husserliana envolve a necessidade de apropriar-se do 

âmbito lógico da linguagem-realidade. Na medida em que o próprio ambiente 

acadêmico e a personalidade do professor Husserl reprimem as raízes teológicas do 

jovem Heidegger, este através da apropriação lógica do pensamento escolástico 

transforma sua convicção religiosa em convicção filosófica, exemplo está no 

“recrutamento” que faz de Duns Scoto em 1915. 

Por fim, ressaltemos os temas primeiros de uma carreira docente: lógica, 

Aristóteles e Kant. O panorama se coaduna com a suspeita de uma raiz kantiana, 

estranhamente revelada, através da obra Interpretação fenomenológica da crítica da 

razão pura (HEIDEGGER, 1928a), no período em que vem à luz o livro sobre lógica 

em que entendemos estar a melhor caracterização da subjetividade no pensamento de 

Heidegger, Fundamentos metafísicos da lógica (HEIDEGGER, 1928b). 

A ligação estará se delineando já antes mesmo de uma convivência produtiva, 

antes mesmo de uma apropriação heideggeriana da fenomenologia. Poderia ser esse um 

indício da originalidade que posteriormente despertará ou da intuição primeira de um 
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futuro rompimento com o professor Husserl, a partir da própria estrutura de apropriação 

lógica da realidade e de seu pensamento sobre Kant e Aristóteles? Seja como for, a 

primeira associação entre Kant e uma metafísica da lógica numa perspectiva 

fenomenológica, esta ainda antes de qualquer colaboração mais direta com Husserl, 

aconteceu antes e independentemente da parceria estabelecida em 1918. 

Somente no final da década, em 1919, é que se estabelece uma ponte sólida 

entre a filosofia husserliana e o pensamento heideggeriano. É a partir do que se 

produziu e se estabeleceu na obra dos pensadores nesse ínterim que podemos avaliar 

qualquer forma de argumento que credita à influência da fenomenologia e pensamento 

de Husserl o desenvolvimento da subjetividade heideggeriana. 

Como veremos a seguir, mesmo a ligação forjada nos anos de assistência entre 

1919 e 1923 é marcada por diferenças entre o pensamento de Husserl e o 

desenvolvimento da fenomenologia promovido por Heidegger. A tolerância de Husserl 

com esses desdobramentos que, em última instância, se lhe oporiam enquanto sistema 

filosófico demonstra apenas a força do laço de amizade que ligava os dois filósofos. 

Husserl em verdade deu a Heidegger a chance de desconstruir sua ideia de 

fenomenologia enquanto conviveram juntos, o fruto da união filosófica foi a própria 

causa da separação subsequente: a fenomenologia hermenêutica. 

 

1919-1923 

 

Nesse período, ressaltamos algumas observações acerca de como Heidegger 

lidava com sua parceria filosófica na assistência a Husserl. São conhecidos o rigor e a 

exigência com que Husserl tratava seus assistentes
29

. Associada a esse rigor, no caso de 

Heidegger, ligava-se uma admiração que o confortava de seu abalo com o final da 

Primeira Guerra e a esperança na juventude e na filosofia. A ligação de Husserl com o 

jovem Heidegger atravessa as fronteiras das ideias filosóficas e atinge laços de 

afetividade através de cartas e projeções que o velho professor desloca para seu novo 

colaborador. Há uma carta emblemática de aspirações e sentimentos com que Husserl 

aguarda o retorno de Heidegger do front após sua decepção com a derrota na guerra: 

 

                                                 
29

 O maior exemplo é o de Edith Stein (SAFRANSKI, 2000, p. 117). Ele também revela a percepção de 

sua influência na vida pessoal de Heidegger em carta a Rudolf Otto em 5 de março de 1919, quando se 

envaidece pela mudança religiosa. 
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Bernau, 10 de setembro de 1918 

Prezado colega, 

Hoje estou tirando um pouco de férias. Esta é a sexta semana de estadia aqui, e com o 

trabalho contínuo de nove a dez horas diárias, com apenas um dia completo de folga 

até agora, a ameaça de uma cabeça pesada e insensível finalmente se materializa. Que 

bom modo de participar da energia de uma refrescante e revitalizante vida que é 

escrever para você! Oh como sua juventude é uma alegria para mim, como é 

verdadeiramente animador que você me permita participar dela através de suas cartas. 

E a sua juventude verdadeira e autêntica é das que ainda joga a si mesma no mundo, 

cheia de sentimento e clara visão, e absorve uma imagem verdadeira deste mundo 

profundamente na alma – e então a pronuncia em uma linguagem honesta e forja seu 

próprio modo particular de expressar a imagem que formou. Nisto, você é ‘letrado’ 

como apenas alguém ‘primus in prima’, e ainda com isto você possui os olhos, o 

coração e as palavras. [...] É impossível imaginar você traindo isto por algum estúpido 

ganho ou a desperdiçando – o tesouro de uma tão pura e intocada juventude, sua clara 

visão da alma, o coração puro, o claro senso de propósito com sua sólida ‘diathesis’ 

[disposição] para nobres e puras metas – perder tudo isto na trajetória para se tornar 

algum pomposo e auto-importante ‘filósofo famoso’ – não, é impensável. De fato, não 

há nenhuma chance disto acontecer enquanto você puder escrever cartas cheias de 

tanta liberdade e serenidade de espírito. (HUSSERL apud SHEENAN, 2002, p. 16). 

 

Nessa disposição de espírito, aguarda Husserl retomar a vida acadêmica com 

seu novo pupilo. Heidegger, porém, revelará não compartilhar da mesma visão e 

objetivos nutridos por seu mentor para sua obra. 

 

1919 – HUSSERL: Num trabalho de preparação de seu novo assistente, direciona os 

estudos de Heidegger para uma abordagem fenomenológica da religião, aproveitando 

suas notas e estudos de 1917-18, garantindo-lhe acesso aos fragmentos de 

fenomenologia da religião de Adolf Reinach e auxiliando-o em sua adaptação ao 

trabalho acadêmico. 

Narra Heidegger essa conduta de Husserl em carta a Blochmann: 

 

Meu próprio trabalho é bastante concentrado, fundamental e concreto: 

problemas básicos da metodologia fenomenológica, desengajamento 
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da sobra residual dos pontos de vista adquiridos, sempre novo 

direcionamento para as verdades originais, trabalho preliminar sobre a 

fenomenologia da consciência religiosa, preparação disciplinada para 

atingir uma intensiva e qualitativamente alta efetividade acadêmica, 

constantemente aprendendo em minha associação com Husserl 

(HEIDEGGER apud KISIEL, 1995, p. 76). 

 

HEIDEGGER: Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem, 

primeiro curso após a Guerra, terminada em 11 de novembro de 1918. Há indícios de 

uma discordância, tolerada por Husserl, entre o jovem Heidegger e a postura teórica que 

delimita o sujeito husserliano. 

 

em 21 de junho de 1929, apenas dois meses depois que o antes 

mencionado curso acabou, Heidegger aparentemente declarou na 

presença de Husserl que o ego puro da fenomenologia husserliana era 

(nas palavras de um participante da discussão) meramente “derivado 

do ‘ego histórico’ por meio de uma repressão a toda historicidade e 

qualidade” e ainda “o sujeito apenas de atos direcionados a objetos 

teóricos.” (SHEENAN, 2002, p. 20)
30

. 

 

1920 – HUSSERL: Mantém a preparação de Heidegger como fenomenólogo da 

religião. Em outubro deste ano, o discípulo de Husserl escreverá para Löwith sobre seu 

papel nos planos de Husserl: “Eu mesmo não sou nem mais considerado um ‘filósofo’ 

[por Husserl, ‘o velho’], eu sou ‘realmente ainda um teólogo’.” (HEIDEGGER apud 

KISIEL, 1995, p. 150). 

 

HEIDEGGER: Phänomenologie der Anschaung und des Ausdrucks e Theorie der 

philosophischen Begriffsbildung, curso de verão. A tensão entre a filosofia da vida e a 

teorização husserliana da fenomenologia se acentua: “A presente situação é governada 

pela tensão entre a Ideia de ‘filosofia como ciência estrita’ (ensaio da Logos de Husserl) 

e as filosofias de ‘visão de mundo’, pela demanda por uma filosofia que fundamente e 

ordene a vida prática.” (KISIEL, 1995, p. 123). 

 

Essa tensão inicia um movimento de dicotomia, oposição intelectual ainda 

embrionária entre o pensamento fenomenológico heideggeriano e o pensamento de 

                                                 
30

 O trecho é acompanhado pela seguinte nota: “a carta da sra. Gerda Walther para Alexander Pfänder, 

escrita numa sexta, em 20 de junho, 1919, descreve um ataque filosófico ao ego puro que Heidegger e 

outros estavam planejando para a manhã seguinte, quando Husserl iria promover sua costumeira 

discussão de sábado com seus estudantes. O ataque, ela diz, seria liderado por Julius Ebbinghaus e 

seguido por Heidegger do modo indicado acima. (ver R III Pfänder, 20.VI.19, Husserl Archives, 

Leuven).” 
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Windelband e principalmente o neokantismo de Natorp e Heinrich Rickert. Sobre este 

dedicará seis aulas no semestre de inverno de 1920. 

Ainda nesse ano, ministra Heidegger duas aulas sobre Oswald Spengler em 

uma semana científica de Wiesbaden. Conhecerá Jaspers pessoalmente na comemoração 

do aniversário de Husserl, na casa do mestre. 

 

1921 – HUSSERL: Trabalha na segunda edição de suas Investigações lógicas, a 

segunda parte do segundo volume dos Elemente einer phänomenologischen Aufklärung 

der Erkenntnis
31

 (HUSSERL, 1901b). 

 

HEIDEGGER: Neste ano, aprofunda o estudo da obra de Aristóteles com 

Phänomenologische Übungen für Anfänger im Anschluβ an Aristoteles, de anima; curso 

de verão continuado no semestre de inverno com Phänomenologische Interpretationen 

zu Aristoteles. A força da filosofia de Aristóteles reflete na percepção da temporalidade 

do Dasein, uma contraposição novamente ao pensamento de seu mentor Husserl: 

 

Enquanto estudava e lecionava Aristóteles e as Investigações Lógicas 

de Husserl ao mesmo tempo [isto poderia muito bem se dar tão cedo 

como no semestre de inverno 1921-1922], Heidegger chega à tese que 

o caráter do conhecimento filosófico desde os gregos tem sido 

definido pela intuição. A verdade filosófica é a verdade que é “vista”. 

Numa crítica em parte direcionada a seu mentor, Husserl (e.g., tempo 

interior tornado consciente por perceber uma melodia), Heidegger 

rompe com este modelo tradicional para verdade teórica e dá primazia 

ao fenômeno que envolve a verdade prática e mesmo religiosa, o 

fenômeno do encontrar histórico, priorizado frente à experiência 

psicológica. (KISIEL, 1995, p. 229). 

 

1922 – HUSSERL: Edição das Investigações lógicas, primeira e segunda parte por Max 

Niemeyer. É sondado por Paul Natorp sobre o interesse da Universidade de Marburgo 

em seu estimado assistente. 

 

HEIDEGGER: Exercícios fenomenológicos para iniciantes em conexão com as 

Ideias I, de Husserl, seminário de inverno acerca do qual escreve Heidegger em duras 

palavras para Karl Löwith: 

 

                                                 
31

 Elementos para uma clarificação fenomenológica do conhecimento. 



 76 

Nas horas finais do seminário, eu publicamente queimei e destruí o 

“Ideias” de tal modo que ouso dizer que as fundações essenciais do 

todo [de meu trabalho] estão agora claramente colocadas. Olhando 

para trás deste ponto em vantagem quanto às Investigações lógicas, eu 

estou agora convencido que Husserl nunca foi um filósofo, nem 

mesmo por um segundo em sua vida. Ele se tornou ainda mais 

ridículo. (HEIDEGGER apud SHEENAN, 2002, p. 21). 

 

 

1923 – HUSSERL: Recusa a convocação para assumir a cátedra  de Ernst Troeltsch em 

Berlim. 

 

HEIDEGGER: Em 18 de junho convocado como professor extraordinário em 

Marburgo. Em seu último verão em Freiburg produz: Ontologie: Hermeneutik der 

Faktizität, curso acerca do qual escreve Heidegger para Karl Löwith: 

 

desfere o golpe fatal contra a fenomenologia. Eu agora levanto-me em meus 

próprios pés.[...]Não há chance de conseguir uma indicação [com a ajuda de 

Husserl]. E depois que eu tiver publicado, meus prospectos estarão 

terminados. O velho perceberá então que estou apertando seu pescoço – e 

então a questão de sucedê-lo estará terminada. Mas eu simplesmente não 

posso evitar. (HEIDEGGER apud SHEENAN, 2002, p. 21). 

 

Husserl, a despeito das diferenças de pensamento, mantém sua admiração e 

estima pelo assistente inabalada. Confere a carta de recomendação, escrita em 26 de 

junho de 1925, para o professor Erich Rudolf Jaensch, indicando Heidegger ao posto de 

professor em Marburgo: 

 

Na nova geração [Heidegger] é a única personalidade filosófica de tal 

criatividade e recursos de originalidade. [...] A meus olhos é sem 

dúvida o mais significativo dos que agora estão ascendendo. [...] 

predestinado a ser um filósofo de grande estilo. [...] Ele tem mantido 

silencio por anos para ser capaz de publicar apenas o que está 

completamente maduro e definitivamente convincente. Suas próximas 

publicações mostrarão o quanto ele tem a dizer e quão original ele é. 

(HUSSERL apud SHEENAN, 2002, p. 24, nota 68). 

 

No verão deste ano, deixará Freiburg, para onde só retornará como substituto de seu 

velho mentor em 1929. 

A relação entre Husserl e Heidegger nos anos de colaboração em Freiburg é 

marcada por uma ambiguidade no tratamento que dispensa o discípulo ao mestre. 

Publicamente, Heidegger dá sinais de discordâncias e ao mesmo tempo se declara um 

seguidor de Husserl. A tensão entre o desenvolvimento próprio de seu pensamento e da 
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necessidade acadêmica de reconhecimento junto ao movimento fenomenológico, de 

cujas opiniões já não mais compartilha completamente, forçam Heidegger a manter-se 

numa constante duplicidade em sua obra do período. 

Não escapa ao olhar sobre o período que a adesão heideggeriana ao movimento 

fenomenológico tem por vezes o caráter de forma de ascensão acadêmica. Posição 

ambígua da qual poderá se afastar com a indicação para Marburgo, ponto da carreira em 

que finalmente poderá se colocar com mais liberdade filosófica, poderá descobrir-se em 

seu próprio pensamento. Observemos as colocações de Safranski acerca da carta de 

Heidegger a Jaspers em 14 de julho de 1923, já na perspectiva de liberdade de sua 

indicação para Marburgo, fruto em parte das recomendações de Husserl: 

 

Enquanto publicamente Heidegger ainda chama Husserl de seu 

mestre, e também lucra com o fato de que Husserl intervém em seu 

favor, internamente já se afastou tanto dele que nesta carta a Jaspers o 

inclui entre os detestados curandeiros: você bem sabe que Husserl tem 

fama em Berlim; porta-se pior do que um livre-docente, que confunde 

a cátedra com a beatitude eterna... Husserl está totalmente fora de 

rumo... se jamais esteve dentro – o que nos últimos tempos achei 

sempre mais duvidoso – oscila de um lado para outro e diz 

trivialidades que dão pena. Vive da missão de “fundador da 

fenomenologia”, ninguém sabe o que é isso – quem está aqui num 

semestre sabe o que acontece – e começa a adivinhar que as pessoas 

não o seguem mais... e esse homem quer salvar o mundo em 

Berlim.(SAFRANSKI, 2000, p. 165). 

 

O rompimento de Heidegger com a continuidade do projeto fenomenológico 

pode ser antecipado mesmo para os anos em que os dois conviveram em Freiburg. Já 

nesse período, anterior aos principais textos de definição do problema da subjetividade, 

já se apresentam traços em Heidegger de uma discrepância entre sua filosofia e a 

fenomenologia husserliana. O questionamento do sujeito dos anos posteriores, 1924-29 

e o advento da fama com Ser e tempo parecem ter acelerado uma separação que já se 

anunciava como irremediável nas cartas do professor assistente Heidegger. 

O período de Marburgo é, metaforicamente, o grito de independência da 

filosofia de Heidegger. Este é exatamente o período em que vêm à tona suas principais 

obras sobre a subjetividade do Dasein: Fundamentos metafísicos da lógica 

(HEIDEGGER, 1928b) e a Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura 

(HEIDEGGER, 1928a), com a retomada de sua interpretação do pensamento de Kant. 

Ora, essa é exatamente a hipótese que pretendemos levantar para responder ao 

argumento de continuidade: a subjetividade heideggeriana não condiz com o projeto 
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fenomenológico, e essa incomunicabilidade se encontra traçada na percepção 

heideggeriana da filosofia de Kant. 

O estudo cronológico da aproximação e afastamento entre o pensamento de 

Husserl e Heidegger ao invés de colaborar para o argumento de continuidade, com as 

condições traçadas na ida de Heidegger para Marburgo, aponta o exato oposto do que 

defende o continuísmo. Heidegger rompe com Husserl filosoficamente e atesta esta 

diferença em dois pontos principais nesse período em particular: a sua própria 

compreensão do problema da subjetividade e sua particular interpretação do pensamento 

kantiano. 

Esses dois pontos não são pilares independentes do momento particular da 

filosofia de Heidegger. Seria uma ingenuidade acreditar que sua proximidade num 

período de tamanha mudança na postura do filósofo constitua uma mera coincidência. A 

investigação de como Heidegger se apropria de Kant ao mesmo tempo em que dela faz 

um pilar de renovação da fenomenologia husserliana em direção à fenomenologia 

hermenêutica será o tema do próximo capítulo. Antes de chegarmos à solução do 

problema é preciso ainda melhor delinear suas perguntas com as definições e limites do 

argumento de continuísmo para além do fundamento cronológico aqui desconstruído.  

 

2.2 A questão do continuísmo 

 

O argumento continuísta é a afirmação de uma filiação entre a filosofia de Heidegger e 

a filosofia de Husserl. Esse aspecto de continuidade é pacífico, ninguém negará a 

influência da fenomenologia husserliana sobre o pensamento heideggeriano. Nem 

mesmo o próprio Heidegger. Mas há diversas interpretações acerca dos limites e 

consequências dessa influência. 

Em nosso trabalho, a questão da subjetividade no pensamento heideggeriano 

está no centro da pesquisa. O que devemos procurar, portanto, são os limites e as 

configurações em que o argumento de continuidade se apresenta em relação a questão. 

Até onde a filosofia husserliana determina a questão da subjetividade no pensamento de 

Heidegger? 

Em relação ao aparente indício cronológico de uma continuidade derivado da 

proximidade temporal das obras em que Heidegger trata da questão da subjetividade – 

na segunda metade da década de 1920 – e a parceria com Husserl na primeira metade da 

mesma década, já nos posicionamos anteriormente. O indício sucumbe frente à postura 
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tomada por Heidegger em relação ao projeto fenomenológico quando de sua saída de 

Freiburg para Marburgo. O argumento cronológico parece mais apropriado para refutar 

o continuísmo que para sustentá-lo. 

Porém ainda restam as questões intrínsecas ao próprio pensamento e a seu 

desenvolvimento na questão da subjetividade. Afinal, poderia Heidegger se posicionar 

como pensador de uma superação da fenomenologia husserliana e ambiguamente 

manter-se em sua dependência. Heidegger não escapa às ambiguidades de uma vida 

acadêmica marcada pela necessidade de afirmação, nem nos anos iniciais de sua carreira 

nem nos posteriores e polêmicos dias do nacional-socialismo. 

Há duas correntes principais que defendem a tese de uma filiação entre 

Heidegger e Husserl nas questões da subjetividade: a difusa teoria francesa e o 

argumento continuísta escandinavo. Passamos à análise pontual destas versões. 

 

2.2.1 O argumento continuísta: Levinas e a fenomenologia na França 

 

O argumento de continuidade ao qual aqui pretendemos elaborar resposta se encontra 

em duas fontes principais. Primeiro, na apropriação francesa
32

 da filosofia 

heideggeriana, mesmo que de forma difusa, em especial por Levinas. Segundo, pelos 

pensadores escandinavos Zahavi e Øverenget, aqui de maneira mais decisiva no livro 

deste último Seeing the Self: Heidegger on Subjectivity (ØVERENGET, 1988). 

A primeira fonte desponta com um pensamento de oposição à filosofia de 

Heidegger. Isto em vários aspectos, além da própria noção de subjetividade aqui 

examinada. Mesmo que nem sempre claros por sua ambígua ligação entre proximidade 

e afastamento. Afinal, Levinas foi aluno de Heidegger em 1932 e diversas vezes 

expressou sua admiração pelo professor alemão. Em entrevista em 1981, comentou 

acerca de Ser e tempo: “Tive desde muito cedo uma grande admiração por este livro. É 

um dos mais bonitos da história da filosofia – digo isto depois de vários anos de 

reflexão. Um entre quatro ou cinco outros.” (LEVINAS apud LOPARIC, 2004, p. 10). 

                                                 
32

 Quanto ao tema da recepção francesa da fenomenologia heideggeriana e sua influência husserliana, 

recomendamos a leitura do livro de João Paisana, em especial a do parágrafo onze do qual segue um 

pequeno trecho: “Poderíamos encontrar assim, segundo o existencialismo francês, senão quanto à letra 

pelo menos quanto ao espírito, a aproximação da fenomenologia husserliana com a fenomenologia 

heideggeriana e a sua tarefa de estudar o Dasein como ser-no-mundo.” (PAISANA, 1992, p. 285). 
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Mas a admiração não impediu o aluno de atacar o professor em sua obra, 

principalmente após o estudo de Victor Farias sobre as ligações entre Heidegger e o 

nazismo
33

. 

 

Quanto ao vigor intelectual de Ser e Tempo, não é possível retirar-lhe 

[...] a admiração. [...] A firmeza soberana marca essa obra o tempo 

todo. Podemos, entretanto, estar certos de que o Mal nunca achou nela 

um eco? [...] O Diabólico é inteligente. Ele infiltra-se por onde quer. 

Para recusá-lo é preciso primeiro refutá-lo. É necessário esforço 

intelectual para reconhecê-lo. Quem pode orgulhar-se disso? Que se 

pode fazer, o Diabólico faz pensar.” (LEVINAS apud LOPARIC, 

2004, p. 16). 

 

A relação entre o pensamento de Levinas com a obra de Heidegger é profunda 

e complexa. O ponto que nos interessa é sua percepção da questão da subjetividade 

naquilo que diz respeito à continuidade entre o pensamento de Husserl e Heidegger. 

Para atingir essa questão, precisaremos passar pelas linhas gerais que definem a 

filosofia levinasiana e nos guiar por sua obra de forma direcionada. 

A trajetória bibliográfica que indica o argumento de continuidade está já traçada em 

literatura especializada nacional: 

 

Concretamente, a reelaboração do conceito de “intencionalidade” e o 

desenvolvimento da noção de “redução transcendental” permitiram a 

Husserl, de acordo com Lévinas, fundar a primazia da relação 

consciência-objeto diante da noção de uma consciência neutra, 

anterior a qualquer relação intencional (Lévinas 1991 [Entre nous: 

essais sur le penser-à-l’autre], p. 132), despertando, assim, “o eu do 

entorpecimento” e reanimando “sua vida e seus horizontes perdidos 

no anonimato” (Lévinas 1982a [De Deus que vem à idéia], p. 48). No 

entanto, será Heidegger que, segundo Lévinas, levará a cabo a 

concretização existencial da fenomenologia husserliana. Exatamente 

aí residiria a genialidade de Ser e Tempo, fazendo dessa obra “um dos 

mais belos livros da história da filosofia” (ibid., p. 27) e de Heidegger 

“o maior filósofo do século e talvez um dos maiores do milênio 

(Lévinas 1991, p. 126). (GUERIZOLI, 2005 p. 161) 

 

Outra indicação ainda: 

 

A leitura de Sein und Zeit, uma obra que aplica com incomparável 

genialidade a análise fenomenológica descoberta pela fenomenologia, 

levou Levinas à convicção de que a filosofia de Heidegger era o 

                                                 
33

 Sobre essa questão específica, remetemos ao estudo de Ramón Rodríguez, da Universidade 

Complutense de Madri na apresentação de sua tradução dos principais textos relacionados à atividade 

política de Heidegger (HEIDEGGER, 1996b). 
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prolongamento da transfiguração do pensamento de Husserl. “A 

grande coisa que encontrei foi a maneira como a trilha de Husserl 

estava sendo prolongada e transfigurada por Heidegger.” (COSTA, 

2000, p. 37). 

 

Citamos, por fim, Marcelo Pelizzoli (2002) que apresenta uma versão do 

argumento de continuidade, em seu livro O eu e a diferença onde analisa a relação 

Husserl-Heidegger sob a ótica da crítica levinasiana e da questão da subjetividade. 

Nessa obra o argumento de continuidade surge com denominação filiação 

fenomenológica (PELIZZOLI, 2002, p. 219). 

Na obra de Pelizzoli, há uma especificação de diferença na questão da 

subjetividade entre Husserl e Heidegger, mas não um afastamento da tese de filiação 

fenomenológica. A subjetividade diluída heideggeriana não dá conta de superar o 

pensamento de viés solipsista de Husserl: 

 

No cerne de cada concepção de subjetividade constatamos que a 

singularização se dá do seguinte modo: em Husserl, a ênfase é no ego 

cogito, na identidade, no eu como pólo idêntico e que amarra, via 

síntese, as experiências e vivencias em meio às alterações pelas quais 

passa. Há uma “circun-involução” que alcança o ego em seu centro, e 

este implica auto-consciência e auto-posição, e dali lança as bases 

para toda relação. Em Heidegger vimos amplamente o papel do 

Dasein chegando a minheidade, o fato de “ter que ser” e “ser cada vez 

meu” do ente humano, conformando o quem, uma “proprieidade” e 

autenticidade, onde o que interessa é o seu próprio ser, o que 

“importa” é a sua própria existência; há nitidamente aí o risco do 

individualismo/isolacionismo. (PELIZZOLI, 2002, p. 216). 

 

É por causa do isolacionismo da noção de subjetividade, apesar de seu viés 

diferenciado na obra, que a noção de alteridade se torna impossível tanto para Husserl 

como para Heidegger. É a visão levinasiana que supera o obstáculo comum de um 

projeto fenomenológico preso à filosofia do mesmo. O argumento de continuidade 

prevalece por sobre a diferenciação, apenas superficial no tocante ao caráter 

isolacionista da subjetividade husserliana e heideggeriana. 

 

Não obstante, no caso de Heidegger e dos fenomenólogos, a 

compreensão da sua filosofia torna-se absolutamente precária e 

insuficiente sem a entrada na filosofia de Husserl. Aliás, o 

atrelamento fenomenológico de Heidegger é também um dos pontos 

centrais que interdita seu pensamento de superar a bipolaridade 

fenomenológica da aparência X essência (oculta), ser X não-ser, e 

reconhecer portanto a alteridade para além da “mera” diferença. 

(PELIZZOLI, 2002, p. 220). 
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Elencadas algumas versões da primeira forma do argumento de continuidade, 

as de viés levinasiano, precisamos buscar na fonte os indícios de sua procedência. A 

opção diante das exigências de nosso trabalho naturalmente se volta para Totalidade e 

infinito. A opção por essa obra para guiar a perspectiva em que o pensamento de 

Levinas aborda a subjetividade heideggeriana vem da importância consensual no meio 

acadêmico que se lhe atribui como primeira obra de maturidade do filósofo lituano. 

Ademais citamos a obra como ponto de cristalização de seu pensamento e suas 

interligações com a fenomenologia. Se em 1961, ano da obra, já nos distanciamos 

temporalmente do período em que estabelecemos o questionamento da subjetividade em 

Heidegger, podemos afirmar exatamente pela pouca proximidade que aqui já se 

apresenta o pensamento levinasiano em sua configuração própria em relação à 

influência de Heidegger. “O distanciamento com relação à ontologia fundamental de 

Heidegger, que se consolida em Totalidade e infinito, já vinha se preparando desde as 

obras de décadas anteriores, como, por exemplo, Da existência ao existente (1947) e O 

tempo e o outro (1948).” (GUERIZOLI, 2005 p. 166, nota 8). 

A tarefa proposta após identificar o campo de trabalho é responder ao 

questionamento sobre a continuidade entre Husserl e Heidegger anunciado pela 

academia como posição levinasiana. Tal posicionamento se sustenta na leitura de 

Totalidade e infinito? Aceito tal posicionamento, resta decidir se estaria a continuidade 

restrita a algum ponto específico do pensamento heideggeriano que não o problema do 

sujeito. E, por fim, analisar se caso o posicionamento de continuidade é pertinente e 

referente ao desenvolvimento da questão do sujeito, se ele procede em sua 

fundamentação ou não. 

Logo no início de uma abordagem do Totalidade e infinito uma dificuldade desponta: as 

questões colocadas anteriormente não estão explicitamente respondidas na obra. O 

contexto do livro, assim como o do próprio pensamento de Levinas, não se restringe a 

uma historiografia das ideias de seus antigos professores. Seu pensamento tem luz 

própria. 

É necessário investigar o contexto e os propósitos principais que norteiam a 

obra em ordem de poder averiguar a pertinência do argumento de continuidade atribuído 

a Levinas pela academia e se tal argumento procede. Precisamos retirar os elementos 

que possam responder a esse questionamento de uma estrutura própria em que eles não 

são trabalhados como prioridades, e sim subsidiariamente. Enfim, há uma investigação 
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conceitual a ser feita. As respostas que procuramos devem surgir da interpretação das 

ideias próprias do autor lituano e não retiradas prontas de trechos isolados em locais 

dispersos. A perspectiva para a relação entre o pensamento de Levinas e Heidegger 

precisa ser tratada como prioridade. Essa perspectiva é de uma separação. 

Entre os aspectos filosóficos que separam Levinas de Heidegger, citamos sua 

inversão de prioridades filosóficas, a primazia da ética frente à ontologia. Posição que 

se opõe à ontologia fundamental heideggeriana e que em sua instrumentação invoca a 

noção de alteridade como resgate da dimensão ética como primeira em relação à 

metafísica. 

 

A relação com um ser infinitamente distante – isto é, que ultrapassa 

sua idéia – é tal que a sua autoridade de ente é já invocada em toda e 

qualquer questão que possamos levantar sobre o significado do seu 

ser. Não nos interrogamos sobre ele, interrogamo-lo. Ele faz sempre 

frente. Se a ontologia – compreensão, amplexo do ser – é impossível, 

não é porque toda a definição do ser supõe já o conhecimento do ser, 

como dissera Pascal, que Heidegger refuta nas primeiras páginas de 

Sein und Zeit; é porque a compreensão do ser em geral não pode 

dominar a relação com Outrem. Esta comanda aquela. (LEVINAS, 

2000, p. 34). 

 

Esse parágrafo é significativo, pois sintetiza o ponto fundamental sobre o qual 

entendemos que Levinas se apoia em seu enfrentamento com o pensamento 

heideggeriano, a saber, a primazia da ética frente à ontologia; e ainda nos coloca um de 

seus argumentos principais para justificar a necessidade de corrigir tal inversão: a 

relação primordial com Outrem, núcleo daquilo que indicamos anteriormente como 

alteridade. O trecho continua assim: 

 

Não posso subtrair-me à sociedade com Outrem, mesmo quando 

considero o ser do ente que ele é. A compreensão do ser exprime-se já 

no ente que ressurge por detrás do tema em que ele se oferece. Este 

“dizer a Outrem” – esta relação com Outrem como interlocutor, esta 

relação com um ente – precede toda ontologia, é a relação última no 

ser. A ontologia supõe a metafísica. (LEVINAS, 2000, p. 35). 

 

O passo seguinte à exposição das linhas gerais desenvolvidas no pensamento 

de Levinas, naquilo em que se direciona para uma crítica da subjetividade 

heideggeriana, é encontrar os indícios de como a noção de alteridade se forma através 
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de uma retomada (ou rejeição!) da apropriação fenomenológica do Dasein enquanto 

subjetividade
34

. 

Antes ressaltamos que a posição do próprio Levinas é a favor de uma rejeição 

do pensamento de Heidegger: “Opomo-nos, portanto, radicalmente também a 

Heidegger, que subordina a relação com outrem à ontologia” (LEVINAS, 2000, p. 75). 

A subjetividade do sujeito conforme enunciada no pensamento heideggeriano é, para 

Levinas, no mínimo perigosa: 

 

Filosofia do poder, a ontologia, como filosofia primeira que não põe 

em questão o Mesmo, é uma filosofia da injustiça. A ontologia 

heideggeriana que subordina a relação com Outrem à relação com o 

ser em geral – ainda que se oponha à paixão técnica, saída do 

esquecimento do ser escondido pelo ente – mantém-se na obediência 

do anônimo e leva fatalmente a um outro poder, à dominação 

imperialista, à tirania. (LEVINAS, 2000, p. 34). 

 

A questão da inversão de prioridade entre ética e ontologia é o pano de fundo, 

o paradigma sobre o qual repousa a percepção levinasiana da filosofia de Heidegger 

como pensamento do sujeito. Se tal perspectiva de oposição e precedência entre a 

ontologia e a ética se faz de fato presente em Ser e tempo, não cabe aqui discutir. O 

interesse destas páginas é tão somente colocar o questionamento que existe acerca de 

uma subjetividade heideggeriana por parte da filosofia de Levinas. Não há juízo sobre 

suas questões principais que invocam, além da premissa da subjetividade, outras tantas 

razões e disposições acerca não só do pensamento de Heidegger, mas de toda a 

conformação do pensamento ocidental e mesmo hebraico para justificar a primazia da 

ética frente à ontologia. 

Na perspectiva da inversão essencial entre a primazia da ontologia pela 

primazia da ética – a proposta levinasiana – encontramos um primeiro ponto que 

caracteriza sua percepção da subjetividade heideggeriana em Totalidade e infinito: 

 

O mundo como conjunto de utensílios formando sistema e suspenso 

da preocupação de uma existência angustiada do seu ser, interpretado 

como uma onto-logia, atesta o trabalho, a habitação, a casa e a 

                                                 
34

 Essa parece ser a tônica da recepção francesa do pensamento heideggeriano. Além de Levinas, o outro 

embaixador da fenomenologia heideggeriana na França, Jean-Paul Sartre, assim se refere ao conceito de 

transcendência do alemão: “[...] a transcendência heideggeriana é um conceito de má-fé: almeja, sem 

dúvida, superar o idealismo, e o consegue na medida em que este nos apresenta uma subjetividade em 

repouso em si mesmo e contemplando suas próprias imagens. Mas o idealismo assim superado não passa 

de uma forma bastarda de idealismo, uma espécie de psicologismo empiriocriticista.” (SARTRE, 1997, p. 

322). 
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economia: mais, além disso, uma organização particular do trabalho 

tal que os “alimentos” assumem nele o valor carburante na 

engrenagem econômica. É curioso verificar que Heidegger não toma 

em consideração a relação de fruição. O utensílio encobriu totalmente 

o uso e a chegada ao termo – a satisfação. O Dasein em Heidegger 

nunca tem fome. A comida só pode interpretar-se como utensílio num 

mundo de exploração. (LEVINAS, 2000, p. 118-9). 

 

O Dasein não tem fome, pois vive em um mundo de instrumentos, esquecido 

da finalidade de seu próprio uso: a fruição. A noção de mundo e sua correlata 

consequência na percepção de subjetividade surgem nessa passagem como uma crítica 

ao ser-para que funda a subjetividade numa rede de significância do pensamento 

heideggeriano. Em Levinas, essa rede parece ter absorvido a subjetividade e tornado o 

mundo seu objeto, sua posse, sua coisa-brinquedo. Unicamente definido a partir da 

utilidade, o mundo e consequentemente o homem perdem sua “humanidade”. 

Duas observações devem ser feitas quanto a essa característica atribuída por 

Levinas ao tratamento heideggeriano da subjetividade. Primeiro quanto à pertinência 

dessa caracterização e segundo quanto à derivação da subjetividade a patir do 

pensamento de Husserl. 

A tese de uma subjetividade heideggeriana – nos termos e conforme seus 

escritos da década de 1920, ressalvados os aspectos descritos no primeiro capítulo – 

parece uma postulação razoável. A atribuição da dimensão prática – que a rede de 

significados forma como expressão do existencial ser-para – a essa tese é bastante 

correta em nossa opinião. O problema da primeira observação aventada anteriormente, a 

pertinência da caracterização levinasiana, está no isolamento da dimensão prática como 

uma racionalização fundamental de um ente que se relaciona com o mundo baseado na 

estrutura da posse. 

O alegado mundo de utensílios que restringe a interpretação da comida, ela só pode ser 

apreendida dentro desta perspectiva, não corresponde à totalidade existencial
35

 do 

Dasein. Este é um modo de relacionar-se com o mundo, um modo que sempre se 

apresenta na significância, portanto só podemos nos relacionar com o mundo caso este 

se apresente em seus significados práticos, mas nossa interação com ele não está aí 

esgotada. As relações práticas da significância sempre acompanham nosso diálogo com 

o mundo. Porém, elas não são toda a conversa, não esgotam o Dasein de quem são um 

momento e não a determinação total. “O fenômeno da cura deve ser visto como 

                                                 
35

 Conforme já colocado na seção 1.2, a noção de existencial é indispensável para qualquer tentativa de 

aproximação da questão da subjetividade heideggeriana. Vide página 80 de Ser e tempo. 
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fenômeno fundamental do ser-aí do Dasein. Ela não é algo que possa ser montado a 

partir de componentes teóricos, práticos ou emocionais.” (HEIDEGGER, 1923, p. 80). 

Citamos o curso de verão de 1923 – quando Levinas estabelecia-se na França 

cinco anos antes de sua ida a Freiburg – em que Heidegger cita a relação de 

instrumentalidade de uma refeição
36

: 

 

O que há em tais entes disponíveis-à-mão enquanto tais, e enquanto 

algo bem-conhecido e descoberto, é o para-que, e isto no modo dos 

entes de um ser-de-tal-modo cotidiano definido – e.g., para fazer uma 

refeição (isto apenas ou com outras determinações e em momentos 

diferentes do dia). Mesmo esta cotidianidade e temporalidade 

definidas estão já adiantadamente dadas. (HEIDEGGER, 1923, p. 

71). 

 

A fragmentação do fenômeno do Dasein é a fonte do descompasso entre a 

interpretação levinasiana da dimensão prática como determinante de um sujeito isolado 

do pensamento de Heidegger e a unidade cooriginária de seus existenciais. Nesse 

aspecto, a pertinência da crítica perde sua força. Levinas não leva em consideração a 

unidade essencial do Dasein anterior ao seu desmembramento em mundo prático, 

teórico ou emocional. 

O Dasein tem fome também. A fruição é mais um aspecto, emocional no caso, 

de uma totalidade cuja abertura de uma dimensão de significância é momento. Os 

aspectos práticos envolvidos nas refeições que fazemos não são excludentes da fruição 

delas. A fome, o prazer e nossas maneiras de emotivamente nos ligarmos ao mundo que 

nos cerca também permeiam e se deixam permear pelo horizonte do ser-para. Podemos 

ter como finalidade estruturada a extinção de nossa fome ou o puro prazer, a fruição. 

Afinal, podemos buscar o puro nada de prático pela ânsia de uma fruição, e mesmo 

assim essa busca tem um sentido, uma finalidade!
37

 

Assim, acreditamos estar a primeira caracterização levinasiana de um sujeito 

heideggeriano – isolado num mundo prático de instrumentos e posses – inadequada por 

seu exagero e fragmentação. Sua pertinência é apenas parcial na medida em que pinça 

                                                 
36

 É tentador imaginar que o famoso trecho sobre o Dasein que nunca tem fome (LEVINAS, 2000, p. 

118-9), se reporta a esta passagem. O texto, porém só veio à tona em 1988, vinte e sete anos depois de 

Totalidade e infinito, no volume 63 da Gesamtausgabe, e essa passagem em particular é uma versão 

preliminar não exposta no curso de 1923. 
37

 Lembremos Nietzsche (1998, p. 88) “ele [o homem] precisa de um objetivo – e preferirá ainda querer o 

nada a nada querer.” A significância, o ser-para, faz parte (não esgota!) de/do ser humano. 
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um existencial fundamental para compreender a subjetividade no pensamento 

heideggeriano, mas aparentemente o interpreta de um modo inapropriado. 

O propósito de derivar essa primeira caracterização como originada em 

Husserl, e assim corroborando o argumento de continuidade, também nos parece 

descabido por estar exatamente na abertura do pensamento heideggeriano para a força 

da filosofia da vida e esforço em desenvolver uma filosofia da Lebenswelt, da dimensão 

prática do mundo, uma de suas principais diferenças em relação a Husserl. 

 

No dia 7 de fevereiro de 1919, Heidegger começou seu primeiro curso 

do pós-guerra, “A ideia da filosofia e o problema da visão de mundo”. 

Já aqui, no início mais remoto, as diferenças radicais entre Husserl e 

Heidegger estão em evidência. Mal começara Heidegger seu novo 

curso, presumidamente ensinando como fenomenólogo na tradição de 

Husserl, ele começava atacando o Mestre por atribuir primazia à teoria 

sobre a experiência vivida, e especificamente por privilegiar o ego 

puro transcendental sobre o que neste ponto Heidegger chamava “ego 

histórico” e o “ego da situação”. (SHEEHAN, 2002, p. 18). 

 

Ainda nesse artigo, continua a passagem num arremate explícito: “Para 

Heidegger a orientação teórica do ego puro da fenomenologia husserliana suga o sangue 

da rica textura da Umwelt, do ‘mundo em primeira mão’ da experiência vivida na qual 

alguém primeiramente vive e realiza tarefas práticas.” (SHEEHAN, 2002, p. 18). 

A vinculação de Heidegger a um pensamento de significados práticos, em que 

a subjetividade se determina por finalidades, o separa de uma continuidade com 

Husserl. Assim, o próprio isolamento em significações sempre “econômicas” de uma 

mundanidade instrumental já afasta o argumento de continuidade. 

Heidegger não poderia ter se baseado no autor das Investigações lógicas para defender 

uma subjetividade na qual os aspectos práticos se sobressaem em relação aos teóricos. 

Um exemplo dessa impossibilidade está na comparação dos parágrafos catorze, quinze e 

dezesseis das Investigações, onde Husserl defende a maior importância das ciências 

teoréticas sobre as ciências normativas
38

, com os parágrafos treze, catorze e quinze de 

Ser e tempo. Diz Husserl (1900, p. 61): “Começamos com o estabelecimento de um 

princípio da maior importância para a investigação que se segue, a saber, que toda a 

disciplina normativa e, do mesmo modo, toda a disciplina prática assenta sobre uma ou 

                                                 
38

 Na definição do próprio Husserl: “Consideremos em primeiro lugar, para esclarecer este ponto, o 

conceito de disciplina normativa na sua relação com o de disciplina teorética. Usa entender-se que as leis 

da primeira dizem o que deve ser, não obstante talvez não o seja e, dadas as condições existentes, não o 

possa ser; as leis das segundas, em contrapartida, dizem simplesmente o que é.” (HUSSERL, 1900, p. 62). 

A filosofia se enquadra nas disciplinas teoréticas, a ética nas normativas. 
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mais disciplinas teoréticas” em seguida acrescenta logo no início do parágrafo 

deszesseis: “É agora fácil de ver que toda disciplina normativa e a fortiori, toda 

disciplina prática, pressupõe como fundamento, uma ou mais disciplinas teoréticas” 

(HUSSERL, 1900, p. 67). 

Observe-se a diferente perspectiva colocada por Heidegger em Ser e tempo. O 

título mesmo de seu parágrafo treze traz a expressão “Exemplo do ser-em num modo 

derivado. O conhecimento do mundo” (HEIDEGGER, 1927a, p. 98) e é 

imediatamente precedido por um alerta contra a precedência da teoria sobre a prática: 

 

Não apenas na epistemologia mas na maior parte das vezes, toma-se o 

conhecimento do mundo exclusivamente como exemplo do fenômeno 

de ser-em, pois se entende a atitude prática como “não teórica” e 

“ateórica”. Porque este primado do conhecimento desorienta a 

compreensão do modo de ser mais próprio do conhecimento, deve-se 

ressaltar, de maneira ainda mais precisa, o ser-no-mundo, no tocante 

ao conhecimento do mundo, e torná-lo visível como uma 

“modalidade” existencial do ser-em. (HEIDEGGER, 1927a, p. 98). 

 

Mas não devemos pensar em uma exclusão ou irracionalismo por parte dessa 

atitude prática como princípio em que reside a relação do homem com o mundo. Ela 

possibilita a teoria e abre espaço para que a própria teoria sempre seja já uma prática 

também. Assim, ao mesmo tempo a atitude prática carrega em sua essência a teorização 

possível de sua derivação como conhecimento e abarca já essa posição enquanto lhe dá 

significado num mundo de finalidades práticas. Não faz sentido atribuir a Heidegger 

nem a posição de defensor da prática irracional contra a teoria científica nem a de 

defensor de uma existência teórica contra a ação prática. 

Assim, explicita mais à frente em Ser e tempo, no parágrafo quinze: 

 

A atitude “prática” não é “ateórica” no sentido de ser desprovida de 

visão. A sua diferença para com a atitude teórica reside não somente 

no fato de que uma age e a outra contempla, e de que, para não ficar 

cego, o agir faz uso de conhecimentos teóricos, mas, sobretudo, 

porque originariamente tanto contemplar é ocupação como agir possui 

sua visão. (HEIDEGGER, 1927a, p. 111). 

 

Não há paralelo entre a posição de Husserl e a precedência de um aspecto 

prático como fundamental na possibilidade das ciências teóricas. Na verdade, há uma 

inversão por parte de Heidegger e não um continuísmo. Portanto, mesmo que aceita a 

visão levinasiana – em nosso entender fragmentada, acerca da subjetividade 
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heideggeriana isolada em um mundo de utensílios – não teremos elemento algum que 

suporte a defesa de um continuísmo. 

Passemos ao segundo fundamento de um continuísmo heideggeriano relativo à 

subjetividade husserliana: a instauração do significado pelo discurso. Este é o título da 

seção de Totalidade e infinito em que lemos a seguinte passagem: “A palavra é janela; 

se estabelece uma cortina, há que rejeitá-la. Em Heidegger a palavra esperantista de 

Husserl ganha a cor e o peso de uma realidade histórica. Mas mantém-se ligada ao 

processo da compreensão.” (LEVINAS, 2000, p. 184). 

Essa citação precisa de elaboração para tornar seu sentido inteligível. Primeiro 

devemos nos ater ao propósito de interpretar a passagem: desvendar a crítica levinasiana 

ao continuísmo entre o pensamento de Heidegger e Husserl. O continuísmo está 

caracterizado na medida em que mantém Heidegger a palavra ligada ao processo da 

compreensão. Ou seja, apesar de dar ao discurso uma cor e peso, derivados da realidade 

histórica, como a palavra está ligada ao processo de compreensão, Heidegger continua 

padecendo de um mesmo ponto de vista com Husserl, e este ponto de vista terá uma 

consequência: o primado do pensamento racional. 

Assim, define o destino da apreensão do discurso realizada nos moldes da 

filosofia de Husserl e consequentemente de Heidegger, no texto de Totalidade e infinito 

o trecho segue imediatamente a citação anterior: “A desconfiança em relação ao 

verbalismo desemboca no primado incontestável do pensamento racional relativamente 

a todas as operações antes da expressão, que inserem um pensamento numa linguagem 

como num sistema de signos ou ligam a uma linguagem que preside à escolha dos 

signos.” (LEVINAS, 2000, p. 184) 

Tal primado da razão tem vinculação com o pensamento de Husserl, como 

afirma Levinas na passagem imediatamente anterior a sua crítica ao elaborar a função 

do discurso no pensamento de Husserl em comparação com sua função histórica traçada 

desde o nominalismo. 

 

A função fundamental do discurso na emergência da razão foi 

menosprezada até uma época muito recente. A função do verbo 

compreendia-se na sua dependência em relação à razão: o verbo 

reflecte o pensamento. O nominalismo foi o primeiro a procurar para o 

verbo uma outra função: a do instrumento da razão.[...] A teoria tinha 

como única finalidade a explicação de um desnível entre o 

pensamento, incapaz de visar um objecto geral, e a linguagem que se 

lhe parece referir. Defasamento cujo caráter aparente a crítica de 
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Husserl mostrou, ao subordinar completamente a palavra à razão. 

(LEVINAS, 2000, p. 183-4). 

 

Enfim, a crítica se mostra em uma linha mais clara: Husserl desembocará num 

primado da razão por tê-lo estabelecido já em sua percepção de linguagem em que a 

palavra está completamente vinculada à razão. Essa característica precisa ser 

compartilhada por Heidegger de algum modo sob pena de não haver material nessa 

passagem que sustente o continuísmo apontado por Levinas. 

Antes de examinar a questão, uma preliminar se impõe: a acusação de uma 

subordinação do aspecto prático, vivo, expressivo do discurso e da palavra ao âmbito 

racional não condiz com a própria explanação anterior de Levinas em que Heidegger 

prende a subjetividade num mundo isolado de utensílios. Criticar Heidegger por ser 

irracional, antiteórico e ao mesmo tempo por ser reducionista da linguagem ao campo 

da teoria é uma clara contradição. 

A única solução encontrada é manter a crítica levinasiana restrita apenas ao 

tratamento dado por Heidegger à linguagem, podemos falar em uma subjetividade presa 

ao mundo dos utensílios e de uma linguagem teorizante. No que padece de 

razoabilidade, a hipótese se mantém por ser possível. Essa crítica aparece refletida em 

trechos da academia em que Heidegger surge como um pensador teorizante e vinculado 

às relações de saber (decorrentes do argumento levinasiano, provavelmente) e de posse 

(decorrentes da crítica ao isolamento no mundo de utensílios). Citamos trecho de 

Silvana Rabinovich, da Universidade Hebraica do México, em apresentação ao livro de 

Márcio Luís Costa, da mesma editora que publica Ser e tempo no Brasil: 

 

“A primazia da ontologia heideggeriana não repousa no truísmo: ‘para 

conhecer o ente é preciso ter compreendido o ser do ente’. Afirmar a 

prioridade do ser em relação ao ente já é pronunciar-se sobre a 

essência da filosofia, subordinar a relação com alguém que é um ente 

(a relação ética) a uma relação com o ser do ente, que, impessoal, 

permite tomar, dominar o ente (a uma relação de saber), é subordinar a 

justiça à liberdade.” 

Esta afirmação da prioridade do ser em relação ao ente realizada pela 

ontologia heideggeriana torna opaca a relação ética primeira – 

intersubjetiva –, transformando-a numa relação de saber e posse – de 

sujeito para objeto. (RABINOVICH apud COSTA, 2000, p. 11). 

 

O caso agora é saber se é apropriado atribuir a Heidegger, por manter a palavra 

ligada ao processo da compreensão, uma vinculação com Husserl e com as 

consequências de primazia do racional a ele atribuídas em Totalidade e infinito. 



 91 

De fato, estão ligados o discurso e a compreensão no pensamento de 

Heidegger. Em Ser e tempo, correspondem aos parágrafos trinta e um e trinta e quatro, 

são partes da constituição existencial do Da. Mas a consequência de uma primazia da 

razão, por sua impropriedade, evita que esta vinculação repita a atribuída continuação 

entre a filosofia de Heidegger e a de Husserl no que tange a esse problema. A ligação 

entre discurso e compreensão é existencial, não passível de uma fragmentação que 

desloque um dos dois como primeiro ontologicamente em relação ao outro. 

Aqui vale a crítica já desenvolvida na apreciação do isolamento do sujeito 

heideggeriano no mundo prático: tal não pode ocorrer, como também não pode 

nenhuma primazia racional, ou da compreensão sobre o discurso, por uma questão de 

equivalência e co-pertencimento em que se configuram os existenciais. Apenas uma 

interpretação fragmentada pode suportar a acusação de uma primazia qualquer e esta 

parece ser novamente a posição de Levinas. 

Dasein é uma unidade essencial, e apenas fechando os olhos para essa 

configuração da questão da subjetividade é que as duas primeiras críticas levinasianas 

subsistem. Em verdade, no desenvolvimento de sua oposição Levinas ataca muito mais 

Husserl que Heidegger, este provavelmente concordaria com muitos dos ataques que 

Levinas faz contra o isolamento da subjetividade e um primado da razão que subjaz ao 

discurso, porém discordaria da atribuição de Levinas desse pensamento como sendo 

heideggeriano. No que Levinas diz discordar de Heidegger parece estar discordando de 

Husserl (e, paradoxalmente, concordando com Heidegger!) com críticas semelhantes às 

que Heidegger mesmo poderia ter feito. 

Um último aspecto da questão do continuísmo entre a questão da subjetividade 

no pensamento de Husserl e no de Heidegger, na forma como encontrado em Levinas, 

diz respeito as suas conclusões. Em especial, à conclusão número sete. Nesse ponto de 

Totalidade e infinito, encontramos um ataque ao que Levinas chama filosofia do neutro 

(LEVINAS, 2000, p. 278-9). 

Tal aproximação, em nossa opinião, é a melhor que faz Levinas da 

subjetividade no pensamento heideggeriano. Assim é por colocar a filosofia do neutro 

como uma diluição do sujeito. Aqui devemos concordar, a subjetividade heideggeriana 

como caracterizada no primeiro capítulo deste trabalho, como transcendência, está 

imbricada numa relação com um mundo de significação que lhe vem ao encontro. Não 

há o sujeito isolado, autóctone e solipsista que a tradição se encarregou de construir na 

filosofia heideggeriana. 
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A filosofia do neutro conforme caracteriza Levinas parece acertar nesse 

aspecto quanto ao sujeito “diluído” que atribui a Heidegger. Porém a crítica se estende 

ao idealismo hegeliano num paralelo que exacerba a abrangência do conceito de “sujeito 

diluído”. É possível interpretar a subjetividade hegeliana como diluída, também é 

possível interpretar a subjetividade heideggeriana como diluída, mas não num mesmo 

sentido. O próprio Levinas (2000, p. 278) parece apontar já a diferença quando reputa a 

Heidegger um materialismo envergonhado e a Hegel um idealismo em que a razão 

engole o sujeito. 

Não parece de modo algum razoável atribuir ao pensamento heideggeriano um 

sujeito engolido pela razão. Então, onde reside a proximidade, o sentido que permeia o 

conceito de diluição que Levinas aponta? No impessoal. “Temos assim a convicção de 

ter rompido com a filosofia do Neutro: com o ser do ente heideggeriano, cuja 

neutralidade impessoal a obra crítica de Blanchot
39

 tanto contribuiu para fazer ressaltar, 

com a razão impessoal de Hegel, que só mostra à consciência pessoal as suas manhas.” 

(LEVINAS, 2000, p. 278). 

O impessoal é um existencial no pensamento heideggeriano, novamente um 

momento constitutivo e, portanto, não define de forma privilegiada a subjetividade 

como diluída. O sentido que Levinas dá para a dissolução da subjetividade não condiz 

com a transcendência que a caracteriza no pensamento heideggeriano, mas com uma 

apropriação, novamente fragmentada de sua obra. 

O isolamento de que acusa Levinas o tratamento heideggeriano da questão da 

subjetividade é o próprio engano em que a fragmentação de sua interpretação recai. “a 

socialidade em Heidegger encontra-se integralmente no sujeito só – e é em termos de 

solidão que prossegue a análise do Dasein em sua forma autêntica.” (LEVINAS, 1998, 

p. 113). A fragmentação é o requisito essencial de uma interpretação heideggeriana do 

sujeito. Tal fragmentação aparentemente é improcedente, porém precisamos tomar 

como ponto de decidibilidade a possibilidade de derivação do pensamento husserliano 

quanto a este aspecto. Guardamos para o terceiro capítulo uma análise da interpretação 

que Heidegger faz de Kant como argumento contra qualquer possibilidade de derivação 

entre uma pretensa fragmentação e isolamento da subjetividade pertencente ao 

pensamento de Husserl e sua própria abordagem quanto à questão da subjetividade. 

                                                 
39

 Levinas provavelmente se refere à obra Aminadab, de 1942. Em De l’existence à l’existant, de 1947, 

cita Levinas o tema da impessoalidade e, em uma nota de rodapé, o tratamento radical desta por Blanchot 

(LEVINAS, 1998, p. 114, nota 1). 
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2.2.2 O argumento continuísta: Seeing the Self 

 

A mais incisiva versão do argumento de continuidade pertence ao trabalho de Einar 

Øverenget, filósofo norueguês, estudioso do movimento fenomenológico e autor de 

Seeing the Self: Heidegger on Subjectivity
40

. No livro, aborda o autor a questão da 

subjetividade heideggeriana e sua intrínseca relação com o pensamento husserliano. Sua 

posição coloca a fenomenologia heideggeriana como filiada à de Husserl em pontos que 

implicam uma abordagem da subjetividade restrita aos termos de uma filosofia 

transcendental.  

 

É nossa opinião que o Dasein não apenas se refere à subjetividade, 

mas que este conceito, de fato, designa subjetividade transcendental. 

O conceito de Dasein de Heidegger refere-se ao sujeito transcendental 

no sentido de que este é uma condição de possibilidade para o 

aparecimento do aparente: ele aparece com aquilo para que o aparente 

se mostra. (ØVERENGET, 1998, p. 3). 

 

Quanto ao exposto – uma noção heideggeriana de sujeito ligada à 

transcendência –, em nada nos afastamos da interpretação, ressalvada sua significação 

na década de 1920. De fato, a caracterização é semelhante à que surge de nosso 

primeiro capítulo. A questão se volta não para a caracterização da subjetividade, mas 

para sua filiação ao movimento fenomenológico, conforme os termos traçados no 

pensamento de Husserl. 

 

Resumidamente, o objetivo da fenomenologia é reabilitar a 

perspectiva subjetiva sem recair no psicologismo. Sua meta é criticar 

o idealismo sem cair em objetivismo. Ela busca desenvolver uma 

noção de subjetividade que dê conta de sua transcendência 

fundamental sem, no entanto, psicologizar o mundo ou diluir a 

subjetividade, ou seja, sem confundir a dimensão subjetiva com a 

objetiva. 

É nosso argumento que o projeto de Heidegger de uma analítica 

existencial está mantendo este esforço. A este respeito gostaríamos de 

submeter a seguinte tese: o conceito de Heidegger de Dasein designa 

uma noção fenomenológica de subjetividade. (ØVERENGET, 1998, 

p. 1-2). 

 

                                                 
40

 A obra corresponde ao número 149 da edição Phaenomenologica com editoração do Arquivo Husserl 

de Louvain. O autor e sua obra ainda permanecem relativamente desconhecidos em solo brasileiro. Entre 

todos os artigos nacionais citados neste trabalho há apenas uma citação de Øverenget por Róbson Ramos 

Reis (2004). 
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Como demonstra o início deste capítulo, a ligação entre o pensamento de 

Husserl e Heidegger deve encontrar estruturas comuns, além de uma mera fragmentação 

dos existenciais ou aproximação cronológica grosseira. A dificuldade é conhecida pelo 

autor norueguês que desenvolve alguns argumentos principais para ligar o projeto 

fenomenológico husserliano à fenomenologia hermenêutica heideggeriana. Esses são o 

uso da teoria husserliana do todo e das partes na elaboração da estrutura dos 

existenciais, o que por si só já evita o problema de uma fragmentação, e a leitura 

fenomenológica da unidade sintética da apercepção em paralelo com a intuição 

categorial da sexta investigação lógica de Husserl. 

Não passa despercebida de Øverenget a posição de parte da academia que 

rejeita a tese da filiação fenomenológica. No Brasil, Loparic
41

 é bom exemplo da 

corrente que opõe a fenomenologia husserliana à fenomenologia de Heidegger: “A 

conclusão que quero sugerir é a de que Heidegger não deve ser lido com Husserl, mas 

contra Husserl, por um motivo particularmente grave: a cegueira do olhar 

fenomenológico husserliano.” (LOPARIC, 1996, p. 128). 

Prova da preocupação com a conhecida corrente que opõe a fenomenologia 

husserliana à fenomenologia heideggeriana está em sua defesa contra um ataque à tese 

da filiação: a diferente terminologia dos dois filósofos. 

 

Enquanto Husserl apresentava suas ideias em uma linguagem 

filosófica comum, e assim era e ainda é freqüentemente muito mal 

interpretado, Heidegger aderiu fortemente aos neologismos e foi, e 

ainda é freqüentemente em nada compreendido. O melhor modo de 

entender a fenomenologia de cada um é, de fato, aproximá-los um do 

outro. Assim como Heidegger freqüentemente desenvolve ideias de 

Husserl melhor que Husserl fez por si mesmo, também acontece com 

os neologismos de Heidegger de encontrarem nos termos de Husserl 

uma fundação técnica. Por esta razão nós aproximamos o Dasein dos 

conceitos essenciais da fenomenologia de Husserl. (ØVERENGET, 

1998, p. 2). 

 

 

A defesa consiste na seguinte conclusão: enquanto se afirma que a 

terminologia tradicional husserliana o afasta dos constantes neologismos de Heidegger, 

                                                 
41

 Além do trecho citado, um entre vários, vale notar este que avalia a compreensão de Levinas da relação 

entre Husserl e Heidegger: “Mesmo os que discordavam de Heideger punham-se de acordo, não 

raramente, em fazer dele um opositor paradigmático. As discordâncias vinham tanto do campo da 

fenomenologia como do da filosofia positivista. Entre os primeiros estava o próprio Edmund Husserl. Ao 

fundador do movimento fenomenológico não escapou o fato, não notado pelo jovem Levinas, de que 

Heidegger havia tomado rumos radicalmente divergentes do da sua fenomenologia.” (LOPARIC, 2004, 

p.11). 
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estamos na verdade os aproximando. Assim sucede por estar na explicação do 

pensamento husserliano a função dos neologismos de Heidegger. Para evitar os mal-

entendidos que presenciou acontecer com a filosofia do mestre, desenvolveu Heidegger 

uma nova linguagem que melhor expressasse a fenomenologia, mas isso em nada lhe 

alteraria a essência. 

Não cabe enfrentar esse argumento aqui. Apesar de discordar da tese da 

continuidade, naquilo que se apresenta como questão da subjetividade, a questão da 

linguagem não envolve o tema que propomos como questão de decidibilidade: a 

interpretação do pensamento de Kant. Assim, se não concordamos que há um sujeito 

heideggeriano nos moldes do sujeito da filosofia de Husserl, isso não se dá pela 

diferença de linguagem entre os dois! Esta pode no máximo ser indício de uma ruptura 

mais profunda que envolve as próprias ideias de ambos quanto ao alcance que seu 

pensamento retira das diferentes formas de ser comunicado. E a questão não pode ser 

devidamente explorada sem abandonar nosso foco na subjetividade. 

A ideia a ser levada em consideração é que a tese do continuísmo pode ser 

colocada, mesmo considerando as divergências da academia. Mais além, só é possível 

enunciar uma tese de continuidade solidamente de forma negativa, enfrentando as 

evidências de uma ruptura e não se apoiando ingenuamente numa aparente 

continuidade. A tese de continuidade é sempre, quando bem anunciada, uma negação da 

ruptura, e não uma afirmação da filiação. 

Importa então destacar as possíveis rupturas entre o pensamento dos filósofos e 

demonstrar sua superficialidade. O exemplo da linguagem é apenas um exemplo da 

forma negativa de construção da tese. 

A grande ruptura que já mencionamos exatamente como problemática nos 

argumentos de continuidade de Levinas está na concepção dos existenciais, e a 

impossibilidade de fragmentação da subjetividade heideggeriana em um ego teorizante 

ou num isolado usuário de instrumentos preso em sua própria ocupação prática. 

Essa ruptura encontra em Øverenget um aspecto de continuidade através da 

análise da teoria husserliana do todo e das partes. Esta teoria corresponde à terceira 

investigação das Investigações lógicas. 
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2.2.2.1 O todo e as partes 

 

Em sua terceira investigação, Husserl procura desenvolver um modo particular 

como os objetos parecem se relacionar entre si: objetos podem apresentar-se como um 

todo ou como partes de outro objeto. Para estabelecer com clareza sua percepção dessa 

relação, Husserl elabora as distinções possíveis entre as diferentes formas de 

dependência entre um objeto e seus elementos constituintes. 

A primeira distinção separa os objetos divisíveis em partes dos objetos não 

divisíveis em partes. Qualquer objeto pode ser parte de um complexo maior de 

significação e dele será parte, porém o inverso não decorre: nem todo objeto é um todo 

complexo divisível em partes que o formam. A petição de princípio que veda a 

conclusão é clara, teríamos partes das partes ad infinitum. Assim, a primeira distinção 

reconhece objetos simples e objetos compostos. 

 

Cada objecto é uma parte efectiva ou possível, quer dizer, há todos 

efectivos ou possíveis que os encerram. Por outro lado, talvez nem 

todo e qualquer objecto necessite de ter partes, e assim surge a 

separação ideal dos objectos em simples e compostos. 

Os termos compostos e simples são, assim, definidos por meios das 

seguintes determinações: tendo partes – não tendo quaisquer partes. 

(HUSSERL, 1901, p. 251). 

 

A distinção posterior é que define a importância da teoria: existem diferentes 

tipos de partes com relação ao grau de independência com que podemos separá-las do 

todo. Existem objetos cujas partes podemos distinguir, mas não separar, pois estão 

enlaçadas. Esses são os momentos de um determinado objeto. Existem partes que 

podemos separar do todo sem dificuldades, são os pedaços. O exemplo de Husserl para 

o primeiro caso é a coloração vermelha. Desse objeto, podemos distinguir o vermelho e 

a cor como partes diferentes, mas não independentes. O vermelho e a cor são momentos 

da coloração vermelha tomada como objeto. 

A consequência imediata é a inclusão de alguns objetos sem pedaços, mas com 

momentos distintos na categoria dos objetos simples. O modo de reconhecimento dos 

momentos de um objeto frente aos pedaços que possa apresentar reside na possibilidade 

de conceber as partes conjunta e separadamente. Não é possível conceber o vermelho 

sem conceber junto com ele a cor de um objeto, não é possível conceber movimento 

sem um corpo físico que se desloca (os exemplos são do próprio Husserl). 
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Aqui encontramos um primeiro ponto a ser levado em consideração: objetos 

formados por momentos distintos constituem objetos simples, e não objetos compostos. 

Essa estrutura corresponde analogicamente, no argumento continuísta, à forma 

constitutiva do Dasein em existenciais. 

Segue Husserl distinguindo a característica da dependência entre os momentos 

e sua inseparabilidade recíproca. É possível imaginar os momentos de um todo, como a 

cor do cavalo. O momento representa um conteúdo para a representação de cavalo, mas 

ele no que é separável do todo não o é de outro momento: a extensão. Não posso 

imaginar a cor de um cavalo sem extensão. A cor é separável do todo na medida em que 

posso conceber o momento cor, mas não é separável do momento extensão. A cor é 

dependente da extensão por não poder dela ser separado. A cor também é dependente do 

todo, pois continua parte dele, mas essa dependência surge da impossibilidade de pensar 

um cavalo sem cor. A dependência do momento em relação ao todo surge da 

impossibilidade de representação do todo separado dessa parte em particular; a 

dependência dos momentos entre si surgem da impossibilidade de representar os 

momentos separadamente. 

Não posso pensar num cavalo sem cor, posso pensar numa cor sem o cavalo, 

não posso pensar numa cor sem uma extensão. Posso ainda variar as cores e extensão de 

um todo de forma independente. Podemos imaginar diferentes cavalos com cores e 

tamanhos tão variados como quisermos, a dependência de que tratamos aqui com os 

momentos diz respeito a um dado a priori de uma condição de possibilidade. Esse tipo 

de relação surge entre os diferentes momentos constitutivos, não entre partes e todos de 

forma geral. Momentos são condições a priori de possibilidade de representações de 

objetos. 

O passo seguinte da investigação, já no parágrafo sétimo, consiste em explorar 

essa impossibilidade de separação entre os momentos de um objeto e como através dela 

ter acesso a leis que a sustentem. Husserl está fundando um conhecimento puro e a 

priori a partir das relações de dependência que os momentos constitutivos dos objetos 

apresentam. 

Para o empreendimento, primeiro distingue uma diferença entre uma 

impossibilidade de separação subjetiva, a psicológica, da possibilidade de nossa 

representação contingente separar determinados conteúdos, da inseparabilidade objetiva 

que liga partes de conteúdo que, a partir de sua própria essência, não podem ser 

concebidos independentemente por serem um único conteúdo de representação. Tal 
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diferenciação só pode ocorrer com base em uma legalidade. Um conjunto de leis que 

informa a priori o pensamento sobre a impossibilidade de separação entre momentos 

constitutivos. 

 

[...] objectos dependentes são objectos de tais tipos puros, em relação 

aos quais existe a lei essencial segundo a qual, se eles existem, só 

existem como partes de um todo mais abrangente de um certo tipo 

correspondente. É precisamente isto que visa a expressão mais 

concisa segundo a qual são partes que só existem como partes, que 

não podem ser pensadas como qualquer coisa existente por si mesmo. 

(HUSSERL, 1901, p. 265). 

 

Nos dois parágrafos seguintes, surge uma nova distinção entre os momentos 

constitutivos contínuos e descontínuos. Um objeto possui algumas características que 

podem mostrar uma possível diferenciação de um mesmo momento constitutivo sem 

que necessariamente tratemos de dois objetos distintos. Um mesmo objeto pode num 

mesmo momento constitutivo apresentar descontinuidades. O exemplo husserliano é a 

cor e seus matizes. 

A cor é um momento constitutivo de um objeto. Esse momento pode conter 

diversos matizes dentro do mesmo objeto. A separação de partes de um mesmo 

momento que é uma parte de conteúdo não deve ser tomada como argumento para 

alegar a independência da cor como um pedaço do objeto. Por mais matizes que a 

coloração de um objeto apresente, estes estarão todas ligadas à extensão do objeto, a 

dependência essencial não é afetada pela continuidade ou descontinuidade de um 

momento constitutivo. Do mesmo modo, a descontinuidade da cor não o divide em 

diversos momentos. Assim, garante Husserl a possibilidade de variação, mudança, no 

âmbito dos momentos constitutivos sem comprometer a dependência na qual repousa a 

lei essencial a priori que fundamenta objetivamente. 

De toda forma, o pensamento de uma continuidade entre diferentes 

apresentações de um mesmo momento constitutivo leva à ideia de um tipo de gênero, a 

classe à qual o momento corresponde unindo, fundindo, sua diferente forma de aparecer 

através de simultaneidade relacional com os outros momentos de que depende. A cor, 

por exemplo, surge como gênero ao qual pertencem os matizes diferentes de uma 

mesma extensão. Como diferenciar ontologicamente a abstração da concretude nesses 

processos de fusão internos dos momentos constitutivos dos objetos é um problema em 

aberto na investigação. Envolve para tanto a espacialidade como momento da sensação 
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(p. 271) em uma conotação próxima da forma pura da sensibilidade kantiana. Termina 

Husserl o parágrafo nono com a constatação da ainda insuficiência da distinção e da 

teoria da continuidade para clarificar a diferença ontológica entre concreto e abstrato. 

Eles parecem resistir ao conceito de continuidade e descontinuidade que funciona 

razoavelmente bem nas representações espacialmente determinadas. “Mas da nossa 

análise resulta que aquilo que é sólido nesta situação descritiva está ainda em conexão 

com muitas outras coisas e, em todo caso, é inapropriado para projectar luz sobre a 

essência da diferença ontológica.” (HUSSERL, 1901, p. 274). 

A sequência de distinções que levou Husserl a visualizar as leis que constituem 

a dependência entre momentos constitutivos se desenvolverá numa apreciação da 

conhecida definição kantiana para juízos analíticos e sintéticos. Surge aqui razoável 

indício preliminar para a suposição defendida neste trabalho de que o pensamento de 

Kant pode servir como índice de decidibilidade acerca da questão da subjetividade 

heideggeriana. Ora, se o argumento continuísta alega residir na teoria do todo e das 

partes de Husserl uma influência decisiva na construção heideggeriana do sujeito, e a 

referida teoria husserliana envolve a definição kantiana do juízo sintético a priori, 

podemos ao menos suspeitar que a apropriação de Kant por Husserl nesta teoria só 

justificaria uma influência no pensamento de Heidegger, caso este compartilhasse de 

uma mesma apreensão dessa base filosófica. A conclusão procede do aparente contra-

senso que implica uma apropriação muito diferente da base conceitual kantiana com 

consequências similares. 

A questão se desdobra do seguinte modo: Heidegger se apropria de Kant de 

forma bastante diferente e em um sentido e programa até mesmo opostos ao modo 

husserliano. Sua consequente apreciação da questão da subjetividade não poderá ter o 

mesmo desdobramento que o de Husserl, caso esta questão tenha em seu 

desenvolvimento fundamentos na interpretação do pensamento de Kant. Como no 

argumento continuísta a teoria do todo e das partes é fundamento da questão da 

subjetividade, e essa teoria envolve a definição dos juízos sintéticos a priori, 

encontramo-nos diante do dilema apresentado: a interpretação do pensamento kantiano 

por Husserl e por Heidegger determina a possibilidade do argumento continuísta, 

principalmente no que tange à influência da teoria do todo e das partes, marca do 

argumento de Øverenget. 

A referida aproximação com Kant na teoria do todo e das partes que alegamos 

começa a se revelar de modo explícito no parágrafo onze da terceira investigação no 
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qual Husserl começa a estabelecer distinções nas leis puras dos gêneros puros formados 

pelos momentos dependentes entre si nos objetos. O título do parágrafo já antecipa sua 

nova distinção “A diferença entre estas leis ‘materiais’ e as leis ‘formais’ ou 

‘analíticas’” (HUSSERL, 1901, p. 277). 

 

As necessidades ou as leis, que definem qualquer classe de elementos 

dependentes, fundam-se, assim o acentuamos várias vezes, na 

particularidade essencial do conteúdo, no seu tipo específico; ou, dito 

com mais exactidão, elas fundam-se nos puros gêneros, tipos, 

diferenças
42

, sob os quais, como singularidades ocasionais caem os 

conteúdos correspondentes dependentes e complementares. 

(HUSSERL, 1901, p. 277). 

 

Essa “categoria” husserliana dos conceitos de conteúdo, ou seus puros gêneros, 

se contrapõem aos conceitos formais descritos imediatamente como característicos de 

objetos em geral, sem a referência individual de que dispõe o gênero puro. 

 

Conceitos tais como qualquer coisa ou um, objecto, qualidade, 

relação, enlace, multiplicidade, número, ordem, número ordinal, todo, 

parte, grandeza, etc., têm um carácter fundamentalmente diferente de 

conceitos como casa, árvore, cor, som, espaço, sensação, sentimento, 

etc., os quais, pelo seu lado, exprimem qualquer coisa respeitante à 

matéria. Enquanto aqueles se agrupam em torno da idéia vazia de 

qualquer coisa ou de objeto em geral, e estão enlaçados com ela por 

meio de axiomas ontológico-formais, os últimos ordenam-se em torno 

de gêneros supremos diferentes, respeitantes à matéria (categorias 

materiais), nos quais se enraízam ontologias materiais. Esta separação 

cardinal entre as esferas de essência “formais” e “respeitantes à 

matéria”, ou materiais, fornece a distinção autentica entre disciplinas 

analíticas – a priori e disciplinas sintéticas – a priori, ou entre leis e 

necessidades. (HUSSERL, 1901, p. 277-8). 

 

Husserl definirá o sintético a priori a partir de necessidades do conteúdo dos 

conceitos. O analítico a priori, por sua vez, é puramente formal e não apresenta 

necessidades, e sim leis. A intenção das distinções é paralela à investigação própria do 

pensamento kantiano, pois Husserl no parágrafo seguinte, em nota, compara sua 

definição com a kantiana. Para ele, Kant não distingue os juízos sintéticos dos analíticos 

                                                 
42

 Vale reproduzir aqui a nota da tradução portuguesa que indica uma supressão da segunda edição do 

termo (aristotélicos) que na primeira edição das Investigações surge, entre parênteses, imediatamente 

após a palavra diferenças. Nos mais de dez anos que separam a primeira da segunda edição, apresenta 

Husserl um afastamento do pensamento categorial de Aristóteles. Teria Heidegger radicalizado este 

caminho para longe de Aristóteles? Um continuísmo diverso do argumento escandinavo poderia se 

apresentar na esteira do pensamento aristotélico, porém tal raciocínio parece ainda menos factível, haja 

vista a proximidade do estagirita nos escritos da década de 1920. 
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de forma suficiente, e apenas com a definição a partir da legalidade de uma dependência 

entre os momentos constitutivos poderá a ciência começar a separar a ontologia a priori. 

 

Nota 1. Comparem-se as determinações aqui fornecidas com as 

kantianas, que, em nossa opinião, não merecem, de forma alguma, ser 

chamadas “clássicas”. Ver-se-á que, com as primeiras, um dos mais 

importantes problemas teórico-científicos chegou a uma solução 

satisfatória e, ao mesmo tempo, se realizou um primeiro e decisivo 

passo para uma separação sistemática da ontologia a priori. 

(HUSSERL, 1901, p. 281-2). 

 

Aqui convém um adiantamento em relação à interpretação heideggeriana do 

pensamento kantiano. Conforme será abordado posteriormente neste trabalho, 

observaremos que Heidegger acredita numa fundamentação da metafísica por parte de 

Kant em sua Crítica da razão pura. A posição se choca com uma apreciação husserliana 

de que apenas com sua definição dos juízos sintéticos a priori estará dado o primeiro 

passo em direção a separar uma ontologia a priori. 

A aparência de uma ruptura de Husserl frente ao projeto que Heidegger 

vislumbra para Kant se choca com a própria declaração, nas Investigações lógicas, de 

concordância geral com o projeto crítico kantiano por parte de Husserl. 

 

O resultado da nossa investigação a este respeito é o isolamento de 

uma nova ciência puramente teorética, a qual constitui o fundamento 

mais importante para toda a técnica do conhecimento científico, e 

possui o caracter de uma ciência apriorística, puramente 

demonstrativa. Ela é o que visaram Kant e outros defensores de uma 

lógica “formal” ou “pura”, mas não foi correctamente determinado no 

seu conteúdo e alcance. (HUSSERL, 1900, p. 33). 

 

No que esta fundação de uma ciência pura é entendida, como uma defesa e 

fundação da metafísica ou como seu definitivo afastamento, reside uma diferença 

inconciliável entre Heidegger e Husserl. Este acredita seguir o caminho kantiano em 

busca de uma ciência que identificará com a lógica, aquele acredita precisar romper com 

Kant por estar ele fundando uma metafísica incapaz de superar o logos moderno. Para 

Husserl, Kant acertou em linhas gerais e pode ser melhorado; para Heidegger, Kant 

errou também em linhas gerais, mas pode ser corrigido. Observemos as palavras de 

Husserl: “Encontramo-nos, nas linhas mais gerais, reconduzidos à distinção de Kant 

entre lógica pura e aplicada. Podemos, de fato, concordar com as mais relevantes das 

suas afirmações a esse respeito. Com as devidas cautelas, é certo.” (HUSSERL, 1900, p. 
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217). Ou ainda: “Concordamos com Kant na tendência principal, mas não achamos que 

tenha penetrado com clareza a essência da disciplina visada ou que tenha trazido à luz o 

seu conteúdo adequado.” (HUSSERL, 1900, p. 218). 

A pretensão de fundamentar cientificamente a lógica, expressa nos 

prolegômenos, está presente na teoria do todo e das partes. Esta linha de intenção é o 

ponto de ligação com Kant que mencionamos anteriormente. Os resultados da teoria do 

todo e das partes para essa tentativa aparecem com alguma clareza no segundo capítulo 

da investigação, iniciado no parágrafo catorze. 

Husserl coloca nesse capítulo como uma dependência dos momentos 

constitutivos pode ser considerada uma fundação. Afinal, um momento dependente de 

outra parte qualquer de um objeto tem qualquer possibilidade de existência apenas 

fundada na existência de sua parte ou todo do qual depende. Numa sequência de 

proposições de cunho silogístico, investiga Husserl algumas leis formais que se 

depreendem da estrutura de todos e partes em diferentes tipos de dependências. 

Dentre as distinções formais que estabelece entre o parágrafo catorze e dezoito, 

uma salta aos olhos: a dependência mediata e imediata, denominadas também de 

fundação mediata e imediata. A mediação corresponde à possibilidade de uma parte da 

parte de um todo, essa primeira parte, caso estabeleça uma relação de dependência com 

a segunda parte, aquela na qual está contida, por consequência, será dependente do todo 

ou fundada no todo. 

Há uma interessante observação a ser feita, a capacidade que o tempo e o 

espaço têm de dividirem-se em partes dependentes infinitamente. Cortes representados 

na extensão de um corpo consistem em partes dependentes da extensão do todo e de 

qualquer parte que o compreenda ou compartilhe alguma área. Nada que estranhar aqui 

ao tratamento quase geométrico que decorre na teoria do todo e das partes, até porque 

parece ser essa a intenção de Husserl. Apenas atentemos para a diferença que salta aos 

olhos no tratamento heideggeriano desses conceitos. Se há algum continuísmo na 

questão do sujeito heideggeriana, ela não parece de todo alcançar as determinações – 

lançadas acerca da constituição espaço-temporal e seus momentos interdependentes – da 

teoria do todo e das partes das Investigações. 

A discussão, porém, novamente volta aos tipos de dependências – e nos 

parágrafos subseqüentes – que formam uma definição específica do conceito de todo. O 

todo é compreendido a partir de uma unidade que o caracteriza. A questão para Husserl 

será se essa característica, essa unidade, constitui uma parte ou momento do todo que 
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ela constitui. A resposta é negativa. O todo que tem a unidade como parte terá de ter 

uma unidade entre todas as características para enquadrar-se no conceito de todo. Para 

tanto, aquilo que é um todo teria em seu conjunto de características aquela que o 

determina como um conjunto de todas as características. Isso gera a necessidade de 

admitir uma nova característica de unidade entre as características prévias e a própria 

característica de unidade, e assim em progressão infinita. 

Husserl (1901, p. 308) definirá então, de volta aos termos kantianos, que “A 

unidade não é, justamente, um predicado categorial.” A unidade precisa ser uma 

característica real, objetiva, de modo a evitar a representação infinita de todos e partes 

que incluem a característica abstrata de uma unidade. A fundação do todo que evita esta 

série tem de remeter ao conteúdo: “Por um todo entendemos um conjunto de conteúdos 

que se tornam abrangentes por meio de uma fundação unitária e, na verdade, sem o 

auxílio de conteúdos posteriores. Aos conteúdos de um tal conceito chamamos partes.” 

(HUSSERL, 1901, p. 303). 

A íntima proximidade que o estudo do todo e das partes revela entre a 

abstração e a objetividade que se exigem mutuamente para dar sentido às representações 

força o leitor a abandonar o reducionismo idealista ou empírico. Uma ciência fundada 

de modo puramente formal, sem a referência objetiva dos conteúdos, levaria à 

contradição no que se refere à sua fundação em todos e partes. 

O resgate formal dos conteúdos resulta na reapropriação do conceito de 

sintético a priori. Trajetória que só se faz notar no final do parágrafo vinte e três em 

que, sumarizando as investigações sobre a natureza do todo e suas exigências, Husserl 

indica: “De acordo com as nossas exposições anteriores, as leis constitutivas para os 

diversos tipos de todos são leis constitutivas sintéticas a priori, em oposição às leis 

analíticas a priori, que pertencem às meras formas categoriais, como, por exemplo, à 

idéia de forma do todo em geral e a todas as particularizações meramente formais desta 

idéia.” (HUSSERL, 1901, p. 312). 

Esta é a intenção e o objetivo da terceira investigação: iniciar uma ciência 

lógica, com bases formais fundada na teoria do todo e das partes. Essa ciência se 

colocou como possibilidade e como traços fundamentais. Acreditava Husserl em seu 

posterior desenvolvimento, em sua descrição matemática e na elaboração de teoremas 

exatos. Também Husserl, como Kant
43

, acreditava na necessidade da descrição 
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 “[...] em qualquer doutrina especial da natureza só poderemos falar de ciência propriamente tanto 

quanto houver matemática nela.” (KANT, 1786, apud WATKINS, 2007). 
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matemática para a validade da ciência. O projeto como iniciação de uma disciplina por 

fazer está expresso na passagem: 

 

Estes pensamentos querem e podem apenas valer como meras 

sugestões para um tratamento futuro da doutrina do todo e das partes. 

Uma realização efectiva da teoria pura, que temos aqui diante dos 

olhos, teria de definir todos os conceitos com exactidão matemática e 

deduzir os teoremas por meio de argumenta in forma, isto é, 

matematicamente. Assim resultaria um panorama legalmente 

completo sobre as complicações a priori possíveis nas formas dos 

todos e das partes e um conhecimento exacto das relações possíveis 

nesta esfera. Porque o objectivo é alcançável, mostram-no, neste 

capítulo, os pequenos começos de um tratamento puramente formal. 

Em todo caso, o progresso das configurações conceptuais e das teorias 

vagas para as matematicamente exactas é, aqui como em toda a parte, 

a pré-condição de uma intelecção completa na conexão a priori e a 

exigência irrecusável da ciência. (HUSSERL, 1901, p. 315). 

 

A teoria do todo e das partes nos informa com suas pretensões sobre a natureza 

das próprias Investigações ao fundar a lógica como ciência. Se há nesse projeto de 

fundação uma proximidade com o resgate heideggeriano do logos grego originário, no 

caso dos pré-socráticos, essa aproximação passa por cima de diferenças que não devem 

ser esquecidas. Husserl não resgata um logos originário anterior ao esquecimento da 

diferença ontológica cujos resultados formam a metafísica e, consequentemente a 

ciência e a técnica: sua intenção é o exato oposto, fundamentar a lógica como ciência 

geral através da técnica matemática. 

 

2.2.2.2 O todo e as partes em Heidegger 

 

A presença da teoria do todo e das partes no argumento continuísta se deve ao 

trabalho já citado de Øverenget (1998). Sua função é apresentada nos seguintes termos: 

 

O objetivo deste capítulo é duplo. Primeiro olharemos com maior 

profundidade para a teoria de Husserl do todo e das partes e sua importância 

para o projeto fenomenológico enquanto tal. [...] Segundo, investigaremos a 

presença da teoria do todo e das partes no pensamento de Heidegger, e 

argumentamos que a teoria do todo e das partes de Husserl desempenha um 

papel essencial no projeto fenomenológico desenvolvido por Heidegger em 

Ser e tempo. (ØVERENGET, 1998, p. 8). 
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Para justificar uma importância digna de papel essencial no projeto de Ser e 

tempo, obra na qual a única referência à teoria do todo e das partes é uma nota de 

rodapé
44

, Øverenget levanta duas teses: a de que Heidegger utiliza a terminologia da 

terceira investigação e a de que a usa no mesmo sentido que Husserl determina para 

seus termos. As teses podem ser aceitas sem prejuízo de nossa hipótese anticontinuísta 

por tratar-se de mero indício. A utilização de uma terminologia em um sentido 

específico não evidencia de modo algum uma filiação com a teoria que lhe deu origem. 

O máximo que se pode afirmar com a primeira tese é que há um indício de filiação, 

indício que pode ser combatido com outros mais gritantes, como a nota única 

anteriormente referida. 

Mesmo que consideremos formular uma resposta para a tese que Heidegger ao 

adotar a terminologia da terceira investigação se filia ao pensamento nela expresso, 

teríamos um caminho a seguir que torna o foco na terminologia sem sentido. Se o uso 

da terminologia filia o pensamento à teoria de origem, é uma questão a ser provada 

através de uma estrutura de ideias semelhante no pensamento de Heidegger. O 

argumento que sustenta uma filiação não está na semelhante terminologia, mas em 

alguma semelhança entre ideias que se reflete no uso dos termos que servem para expô-

las. Se a tese da semelhança entre a terminologia se pretende séria, ela terá de se 

sustentar em uma demonstração da semelhança entre as ideias. A semelhança entre 

ideias é que deve ser atacada, se queremos formular resposta à tese primeira da 

terminologia. Essa semelhança é a segunda tese levantada: desarticulada esta, a primeira 

estará, consequentemente, invalidada desde sua origem. 

A segunda tese é que representa o apoio do argumento continuísta através de 

remissão à teoria do todo e das partes. Ela afirma: “Heidegger faz uso de sua teoria 

[todos e partes de Husserl] quando discute a estrutura do Dasein, que é de fato, o 

epicentro do projeto de ontologia fundamental desenvolvido em Ser e tempo.” 

(ØVERENGET, 1998, p. 8). 

A especificidade da localização da pesquisa em torno de Ser e tempo sugere 

que se pretendemos colocar a interpretação kantiana de Heidegger como índice de 

decidibilidade para aceitação do argumento continuísta, devemos perquirir esta 

interpretação no mesmo local de onde surge o argumento. A delimitação de nossa 

hipótese condiz com o lapso temporal em que surgem estudos heideggerianos sobre a 
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 Nota 9 no segundo volume da tradução portuguesa (HEIDEGGER, 1927a, p. 25). 
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subjetividade do Dasein nos anos 1920, em especial no período de Marburgo 1924-29, 

assim o Kant que procuramos no pensamento de Heidegger é o que está presente em Ser 

e tempo e em seus trabalhos próximos. 

Superada a questão terminológica pela necessidade de uma aproximação 

estrutural que justifique sua existência, devemos procurar agora como a teoria do todo e 

das partes realiza essa “discussão estrutural”. Nessa investigação, percebemos a 

necessidade de uma afirmação da filiação fenomenológica a partir da terminologia: 

Øverenget conhece e tenta contornar a falta de referência direta à teoria do todo e das 

partes através de uma investigação do uso dos termos momento e pedaço (Moment e 

Stück em alemão). 

A tese do continuísmo afirma estar no uso desses termos um indício da 

presença da teoria do todo e das partes. Afirmação com a qual concordamos. O sentido 

dessa presença, o uso que Heidegger faz dos termos é que não condiz com o projeto 

husserliano. A apresentação desse uso por Øverenget tenta mostrar um espelhismo entre 

o momento e o existencial na estrutura do Dasein com o recorte de trechos de Ser e 

tempo, como o seguinte: 

 

Na questão sobre o sentido do ser, o primeiro a ser interrogado é o 

ente que tem o caráter da pre-sença. Em subcondição preparatória, a 

analítica existencial da pre-sença necessita, de acordo com seu modo 

próprio de ser, de uma exposição e delimitação face a investigações 

aparentemente equivalentes. Mantendo-se o ponto de partida já 

estabelecido na investigação, deve-se liberar uma estrutura 

fundamental da pre-sença, o ser-no-mundo. Este “a priori” da 

interpretação da pre-sença não é uma determinação composta por 

adição mas uma estrutura originária e sempre total. Não obstante, 

oferece perspectivas diversas dos momentos que a constituem. 

Mantendo-se continuamente presente a totalidade preliminar desta 

estrutura deve-se distinguir fenomenalmente os respectivos 

momentos. (HEIDEGGER, 1927a, p. 75). 

 

Primeiramente, a observação do termo momento e seu sentido em consonância 

com a teoria husserliana do todo e das partes. De fato, a teoria determina para o termo 

um significado específico de tipo especial de parte cuja relação de dependência para 

com o todo só pode ser de mera distinção e nunca de separação. No que parece razoável, 

a admissão do uso husserliano do termo, no que refere à relação de dependência 

específica dos momentos para com o todo, a característica marcadamente 

epistemológica que direciona os termos em Husserl não se faz presente em Heidegger. 
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Assim, levanta-se uma hipótese fundamental a ser defendida: há uma 

discrepância na finalidade, na direção que Heidegger dá ao termo momento que o afasta 

do sentido técnico husserliano. A discrepância está na função epistemológica que o 

termo apresenta em Husserl e na função ontológica que apresenta em Heidegger. 

Quando Øverenget afirma que Heidegger faz um uso técnico do termo momento e em 

um sentido husserliano, precisamos discordar. O uso do termo não reflete toda a carga 

que Husserl imprime na terceira investigação. Os momentos husserlianos são 

expressões de tipos de partes que fundamentam epistemologicamente uma vertente de 

disciplina lógica, que pretendia o autor, matematizável. É impossível pensar os 

existenciais heideggerianos nessa perspectiva. 

Não aceitar a proposta de uma interpretação de termos de Ser e tempo como 

tecnicamente similares ao sentido husserliano em que foram forjados não implica 

excluir a influência husserliana. A questão apenas se elabora em uma gradação da 

influência, afinal é inegável que ao mesmo tempo em que encontramos discrepâncias 

entre o uso do termo momento encontramos também uma significativa semelhança. 

A abordagem deve se direcionar para até que ponto a estrutura teórica do todo 

e das partes está presente no uso em Ser e tempo do termo momento e qual a 

significação disso para determinar uma filiação entre ambos na questão da 

subjetividade. 

Partimos então da analogia entre existenciais e momentos. No quadro 

particular, é razoável a aproximação. A relação de dependência que se apresenta entre 

os momentos da teoria do todo e das partes que se assemelha à estrutura constitutiva dos 

existenciais. Ambos formam um todo sem com isso se tornarem uma soma de partes 

nem sobrepor pedaços autônomos que fragmentariam o fenômeno do Dasein. Mas 

numa perspectiva mais ampla é preciso enxergar que Heidegger ao utilizar o termo 

momento o faz numa situação que em momento algum condiz com a posição do termo 

na ciência que Husserl quer fundar na terceira investigação. 

Heidegger se serve de uma estrutura teórica para poder comunicar o 

funcionamento de uma estrutura ontológica. Não que Heidegger esteja fazendo uma 

ciência empírica, uma antropologia ou psicologia do Dasein. Essa interpretação não 

levaria em conta o apriorismo que há na pré-compreensão da ontologia. Mas o a priori 

heideggeriano não está fundado em condições de possibilidade do conhecimento, não 

quer Heidegger fundamentar a evidência de uma lógica na sua impossibilidade de 

compreensão a posteriori. O fenômeno do Dasein é uma totalidade a priori ontológica, 
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é impossível compreendê-la de outro modo, mas não por limitação da capacidade 

cognitiva ou de princípios lógicos. O mundo precisa ser um todo, mas não porque só é 

inteligível assim ou porque a lógica nos impede de pensá-lo de modo diferente: nós só 

podemos pensar como pensamos porque o mundo é um todo. A lógica só funciona em 

sua fragmentação da realidade através de seus princípios porque o mundo é um todo, e 

não o contrário. Heidegger parece propor a primazia da ontologia frente à 

epistemologia, um movimento inverso ao husserliano de fundamentação das ciências. 

A inversão da primazia lógica sobre a ontológica nas relações de dependência 

pode ser fundamentada na percepção heideggeriana do significado do a priori que a 

totalidade dos momentos constitutivos representa. Nossa tese é que a percepção do a 

priori que liga a totalidade do Dasein se mostra próxima da interpretação do 

pensamento kantiano, em particular no que tange à imaginação transcendental, 

distanciando-se do sentido dado por Husserl ao termo. Assim, confirmada a semelhança 

através de uma descrição da interpretação do pensamento kantiano por Heidegger, 

teríamos uma filiação entre Husserl e o Kant epistemológico, em oposição à filiação 

entre Heidegger e o Kant fundador da metafísica que ele critica. Essa diferença de 

interpretação e filiação veda o argumento continuísta e constitui ponto central do 

trabalho. 

Condiz com a linha de raciocínio que traçamos as consequências do primeiro 

capítulo de Ser e tempo, que segue a própria citação de Øverenget: 

 

A “essência” da pre-sença está em sua existência. As características 

que se podem extrair deste ente não são, portanto, “propriedades” 

simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui esta ou 

aquela “configuração”. As características constitutivas da pre-sença 

são sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade 

de ser deste ente é primordialmente ser. (HEIDEGGER, 1927a, p. 77-

8). 

 

Essa definição dos momentos constitutivos do Dasein não se esgota na 

caracterização dos momentos enquanto partes dependentes do todo da teoria da terceira 

investigação de Husserl. Há implicações maiores na dependência heideggeriana que a 

impossibilidade lógica de pensar separadamente as partes do todo. Essa união a priori 

dos existenciais não combina com a interpretação kantiana de Husserl, mas pode ser 

esclarecida se levamos em conta o significado de Kant para Heidegger. 
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Uma prova dessa diferença, que posteriormente será desenvolvida através da 

interpretação heideggeriana de Kant, é o uso da teoria do todo e das partes com 

exemplos diversos de entes simplesmente dados como figuras, cores e superfícies. 

Heidegger veta a possibilidade de existenciais se ligarem a objetos simplesmente dados, 

como os que Husserl usa como exemplos: “A pre-sença não tem, nem nunca pode ter o 

modo de ser dos entes simplesmente dados dentro do mundo. E por isso é que não se 

pode dar tematicamente nos modos em que se constatam os entes simplesmente dados.” 

(HEIDEGGER, 1927a, p. 78). 

Aqui há uma negativa de semelhança entre o momento e o existencial. A saída 

que se pode oferecer ao afirmar ser um existencial um momento mais específico, 

aumentado em sua abrangência, precisa ser detalhada. A diferença está na ligação 

ontológica primordial que torna o Dasein uma totalidade a priori. O modo como o a 

priori lógico surge na apreensão dos entes simplesmente dados é diferente do modo 

ontológico de abertura da totalidade a priori do Dasein. A dicotomia é descrita por 

Heidegger como dualidade entre o quem e o que. 

 

Todas as explicações resultantes da analítica da pre-sença provêm de 

sua estrutura existencial. Denominamos os caracteres ontológicos da 

pre-sença de existenciais porque eles se determinam a partir da 

existencialidade. Estes devem ser nitidamente diferenciados das 

determinações ontológicas dos entes que não têm o modo de ser da 

pre-sença, os quais chamamos de categorias. [...] Existenciais e 

categorias são as duas possibilidades fundamentais de caracteres 

ontológicos. O ente, que lhes corresponde, impõe, cada vez, um modo 

diferente de se interrogar primariamente: o ente é um quem 

(existência) ou um que (algo simplesmente dado no sentido mais 

amplo). (HEIDEGGER, 1927a, p. 80-1). 

 

É desse ente, do Dasein, cujos caracteres ontológicos não se deixam restringir 

pela determinação lógica da teoria do todo e das partes – o conceito de momento – que 

Heidegger quer tornar visível o a priori. O sentido desse a priori já não se pode reduzir 

ao husserliano, é mais que uma condição epistemológica, é uma estrutura pré-

compreensiva de significância. O ser-no-mundo desvela um a priori de característica 

diversa da condição de possibilidade do conhecimento, é uma condição de possibilidade 

da própria transcendência que funda o conhecimento. O próprio conhecimento, a lógica 

e com isso até mesmo a própria teoria do todo e das partes são um momento do ser-no-

mundo, e não o contrário. Esse é o a priori originário que Heidegger pretende desvelar. 

“Já se indicou, na introdução, que a analítica existencial da pre-sença mobiliza 
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igualmente uma tarefa, cuja urgência não é menor que a da própria questão do ser, a 

saber, a liberação do a priori, que se deve fazer visível, a fim de possibilitar a discussão 

filosófica da questão ‘o que é o homem’.” (HEIDEGGER, 1927a, p. 81). 

Os termos são mais kantianos que husserlianos, e a direção para qual a reflexão 

dessa proximidade leva se liga à questão do homem, consequentemente, estamos no 

traço da subjetividade. 

 

2.2.2.3 Conceitos husserlianos associados à teoria do todo e das partes presentes na 

questão da subjetividade 

 

Além do conceito de momento e sua classificação segundo o tipo de 

dependência que o relaciona com o todo, encontramos no argumento continuísta de 

Øverenget pelo menos dois outros pontos importantes derivados da presença da teoria 

do todo e das partes. São eles o apriorismo e a intuição categorial. Para demonstrar a 

totalidade do Dasein, seguindo o argumento continuísta, Heidegger se servirá da 

estrutura ampliada do a priori que Husserl libera do psicologismo kantiano. E tal 

liberação só será possível através do recurso à intuição categorial. 

Explorando inicialmente a retomada do apriorismo em sua versão husserliana, 

é preciso constatar que a hipótese levantada da liberação frente ao a priori kantiano só 

fará sentido se Heidegger considerar o conceito kantiano como limitado na mesma 

forma que Husserl. Afinal, se para Heidegger o a priori kantiano não padece das 

limitações psicologistas – como parece ser e tentaremos demonstrar posteriormente –, 

não há que se falar numa filiação com uma liberação husserliana. 

O segundo passo seria descartar o sentido de continuísmo da totalidade do 

Dasein frente ao conceito de intuição categorial por ser essa hipótese corolário da 

primeira, do apriorismo. Eliminada a primeira, cairá por consequência a segunda. A 

intuição categorial traz à consciência as características lógicas dos objetos, é de certo 

modo subjetiva sem recair no psicologismo. Porém a totalidade do Dasein não se 

apreende como apreendemos os conceitos matemáticos. A semelhança tem seu limite na 

virada ontológica da constituição do Dasein. Novamente, a diferença entre o projeto 

epistemológico husserliano e o projeto ontológico heideggeriano se reflete, excluindo a 

derivação do pensamento do segundo a partir do primeiro. 
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Vejamos a colocação de Øverenget sobre os objetivos conceituais de 

Heidegger com a introdução à primeira seção (citada anteriormente, HEIDEGGER, 

1927a, p. 75): 

 

Aqui [p. 75, Ser e tempo] Heidegger faz algumas afirmações 

interessantes. Primeiramente a estrutura do Dasein é a priori, e é assim 

por virtude de ser primordialmente e constantemente um todo. Em 

segundo lugar, ela pode ser um todo apenas porque as partes que a 

compõem, seus itens/momentos constitutivos não são encaixados um 

ao outro. Assim, apenas um múltiplo de momentos pode formar um 

todo primordial, uma unidade. Em terceiro, se mantemos este todo em 

vista, isto é, se focarmos na condição de possibilidade de relação ao 

ser, os momentos constitutivos podem se fazer aparecer. 

(ØVERENGET, 1998, p. 21-2). 

 

A ligação entre os momentos que tornam o Dasein um todo e sua inspiração na 

teoria do todo e das partes já foi descrita acima. A consequência que pretendemos 

demonstrar, a impossibilidade de reduzir a estrutura do Dasein aos termos dessa teoria, 

só se sustenta na interpretação kantiana que Øverenget enxerga em Husserl. O 

apriorismo do Dasein, a primeira tese heideggeriana que o argumento continuísta 

levanta, já supondo a adoção técnica da teoria do todo e das partes, depende de uma 

interpretação específica de Kant: 

 

Neste estágio [final da descrição da teoria do todo e das partes], 

chegamos ao ponto de contato entre a teoria de Husserl do todo e das 

partes e seu posterior desenvolvimento da fenomenologia 

transcendental que é de particular interesse para nosso argumento. Isso 

nos ajudará a mostrar como a necessidade de ligação aos momentos 

pode ter uma origem subjetiva, porém não psicológica. Pode ainda 

ajudar-nos a entender como a leitura fenomenológica mostraria que 

Kant na verdade não determina nenhum limite a mais ao a priori do 

que o fez Husserl. (ØVERENGET, 1998, p. 13). 

 

Husserl e Kant têm no argumento continuísta uma visão similar do apriorismo. 

Esta não condiz com a interpretação heideggeriana de Kant, na medida em que, para 

Heidegger, o filósofo iluminista não consegue se desvencilhar do logos da modernidade. 

Se Kant não serve como modelo de apriorismo à subjetividade (transcendência) 

heideggeriana e caso o argumento continuísta esteja correto em afirmar que Husserl e 

Kant compartilham a estrutura a priori, então a conclusão necessária é que não pode 

haver continuísmo entre o apriorismo husserliano-kantiano e a interpretação ontológica 

que Heidegger possui do Dasein. 
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Além do apriorismo, devemos apreciar o conceito de intuição categorial em sua 

relevância para a questão da subjetividade. Mesmo já ressalvada sua dependência da 

aceitação da derivação do conceito de a priori no argumento continuísta, a tarefa serve 

para esclarecer as diferentes consequências que retiram Husserl e Heidegger de um 

mesmo conceito, graças ao direcionamento que lhe dão. 

A intuição categorial, no pensamento de Husserl, se diferencia da intuição 

sensível por uma característica singular: a intuição categorial é uma intuição vazia, a 

intuição sensível é cheia. No processo de apreensão da realidade, ao nos depararmos 

com objetos sua configuração se dá à intuição preenchida pelos estímulos, informações, 

enfim, dados sensíveis. Essa é a intuição sensível. Porém, certos objetos são conhecidos 

sem esta referência imediata que preenche a intuição a partir de fora do sujeito: temos a 

intuição categorial dos conceitos abstratos. 

Temos então uma distinção entre objetos, a partir da percepção, em reais, 

dados completamente pela percepção, e ideais, que necessitam de aparatos mentais 

superiores para preencher a intuição que se chamará categorial. Dentre estes, ainda faz 

Husserl uma distinção posterior: objetos nominais e proposicionais. Objetos nominais 

não se dão à intuição imediatamente, mas invocam uma intuição sensível anterior. São 

os nomes das manifestações individuais da realidade apreendida na intuição sensível. 

Exemplo: se nomeio Sócrates, nossa intuição não será preenchida com dados imediatos 

da percepção, mas por memória e associação de informações anteriores. 

Objetos proposicionais, por sua vez, são aqueles que remetem a uma intuição 

de uma relação. A informação o carro é verde é apreendida pela intuição de modo 

diverso da intuição nominal de um carro e de uma cor. Há neste objeto proposicional 

uma ligação entre dois entes que se dá no preenchimento que fazemos de nossa intuição. 

Compreendemos a ligação entre objetos cuja intuição sensível anterior não coloca como 

ligados. A intuição categorial de objetos categoriais nos faz associar objetos diferentes 

através de ligações mentais. Essa ligação é ainda maior que uma percepção da 

objetividade, ela é a própria objetividade. O ser que captamos na intuição do objeto o 

carro é verde não está nas intuições sensíveis, nem no mundo que originou essa 

percepção. A ligação é parte da própria intuição categorial, o ser não é um predicado 

real, mas uma forma de preenchimento da intencionalidade da intuição categorial de 

objetos proposicionais. 

Uma das consequências dessa maneira de interpretar a intuição categorial é a 

necessidade de associar os princípios lógicos de não contradição e identidade ao 
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processo de percepção do ser. Enfim, ser e pensar, na intuição categorial dos objetos 

proposicionais, definitivamente habitam no mesmo: no homem. Como comparação, 

podemos pensar nas intuições sensíveis sem que necessariamente haja um surgimento 

dos princípios lógicos. Quando em frente dos objetos, não se faz necessário o princípio 

de identidade para intuirmos o conteúdo da percepção. 

No argumento continuísta, essa estrutura da intuição categorial resumida 

acima, serve como base para a “descoberta” heideggeriana da diferença ontológica. O 

ser só pode se dar à intuição do modo como a intuição categorial dos objetos 

proposicionais se dá: como um todo e independentemente do objeto (na medida em que 

com ele não se confunde). O correlato do ser dos entes na intuição não é um objeto real, 

pois não pode ser separado dos entes, mas o fato de não existir sozinho, não ser real, em 

nada afeta o fato desse correlato continuar sendo um objeto. 

Lendo a sexta investigação, encontramos referência que atesta a proximidade 

entre a diferença ontológica e a estrutura da intuição categorial alegada por Øverenget: 

 

Posso ver as cores, não o ser-colorido. Posso sentir o polimento, mas 

não o ser-polido. Posso ouvir o som, mas não o ser-sonante. O ser não 

é nada no objeto, não é nenhuma parte dele, nenhum momento que 

nele resida; nenhuma qualidade ou intensidade, mas também não é 

nenhuma figura, nenhuma forma interior em geral, nenhuma nota 

característica constitutiva, seja como for que tenha de ser concebida. 

O ser também não é nada do objeto, não é como um interior real, nem 

sequer uma nota característica exterior real e, por isso, em sentido real 

em geral, não é nenhuma “nota característica”. (HUSSERL, 1901b, p. 

141). 

 

A argumentação de Øverenget vai mais além: aplica ao conceito de intuição 

categorial as disposições da teoria do todo e das partes. Por fazer sentido essa 

associação, da intuição categorial e da teoria do todo e das partes, na estrutura das 

Investigações lógicas – nas quais correspondem à terceira e sexta investigação 

respectivamente – podemos realizar uma redução de amplitude que nos é bem vinda: se 

a teoria do todo e das partes, principalmente no modo como se liga à interpretação 

kantiana, tem papel central na fundação do argumento de continuidade entre a 

“diferença ontológica” heideggeriana e a intuição categorial husserliana, demonstrada a 

improcedência da teoria do todo e das partes como base desta ligação, estamos livres da 

necessidade de demonstrar cada outro aspecto que dela deriva. 
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A redução do problema da influência husserliana à estrutura do todo e das 

partes parece transparecer um modelo que encontramos em nota de rodapé, em citação 

de outro autor: 

 

Nas Meditações Husserlianas, Sokolowski usa o conceito de concreto 

absoluto para definir a diferença entre a atitude natural e a atitude 

fenomenológica e assim definir a natureza da fenomenologia 

transcendental. Ele diz: “Depois que Husserl dá a virada para a 

fenomenologia transcendental, o concretum final vem a ser a 

subjetividade transcendental porque, falando fenomenologicamente, é 

o único todo que não tem referência a nada além de si mesmo, 

enquanto os outros todos são constituídos pela subjetividade. Na 

atitude natural, no entanto, o mundo é tomado como um concretum 

absoluto, e a consciência é uma parte dentro dele. A atitude natural e a 

atitude fenomenológica são definidas pelo que cada toma como o todo 

concreto final: o mundo ou a subjetividade transcendental.” 

(ØVERENGET, 1998, nota 13, p. 15). 

 

A atitude fenomenológica percebe o mundo como um momento, em sentido 

husserliano derivado da teoria do todo e das partes, do eu; a atitude natural enxerga o eu 

como momento do mundo. A inversão husserliana é conceito caro ao argumento 

continuísta, visto que não poderíamos de modo algum enquadrar Heidegger numa 

atitude naturalista em que o Dasein pertencesse, como momento constitutivo, ao 

mundo. 

Porém a atitude inversa, fenomenológica no sentido atribuído por Sokolowski, 

também não corresponde com fidelidade ao pensamento heideggeriano. O mundo não é 

momento constitutivo do Dasein. O ser-no-mundo, enquanto existencial, não 

corresponde à objetividade que se dá a conhecer pela percepção, como nos tradicionais 

modelos epistemológicos. Tanto o ser-no-mundo como o ser-para-si são existenciais do 

Dasein. 

Numa posição que pretendemos mais fiel, diríamos que Heidegger não está 

nem na atitude natural nem na fenomenológica: tanto o mundo, quanto a subjetividade 

são momentos do fenômeno da transcendência. A totalidade ontológica precede a 

fragmentação epistemológica na qual essas posições se opõem. Essa é a solução que nos 

parece razoável para o papel da teoria do todo e das partes em analogia com a posição 

heideggeriana frente à influência de Husserl. É ela que oferecemos em substituição ao 

argumento continuísta que combatemos através da interpretação de Kant. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 EXPOSIÇÃO DE KANT COMO FATOR DE DECIDIBILIDADE 

 

 

Este capítulo tenta levantar dados sobre a interpretação heideggeriana do 

pensamento de Kant. O empreendimento não poderia de forma nenhuma supor um 

objetivo de exatidão ou pretender esgotar o assunto. A dificuldade que o tamanho da 

tarefa apresenta pode, no entanto, ser minorada por algumas considerações. Primeiro, o 

direcionamento especial que a questão da subjetividade aborda; afinal, esse é o tema em 

que a influência kantiana pode decidir sobre o papel de Husserl na analítica existencial. 

Segundo, o corte temporal, queremos as leituras kantianas do pensamento do Heidegger 

de Marburgo. Terceiro, o ponto agudo que nos interessa é destacar as características 

dessa leitura heideggeriana naquilo que a torna incompatível com o projeto 

fenomenológico de molde husserliano. 

A estratégia adotada para revelar as características “anti-husserlianas” da 

leitura heideggeriana de Kant se divide aqui em dois passos: primeiro, a exposição da 

relação de Kant com a ciência. Esse passo justifica-se pela proposta explícita da terceira 

investigação lógica, que é ponto vital do argumento continuísta de Øverenget, de 

fundamentação de uma ciência lógica. Segue a posição heideggeriana frente ao 

compromisso científico kantiano e sua própria visão desse aspecto de seu pensamento. 

O segundo passo é investigar a presença de Kant em Ser e tempo o mais 

minuciosamente possível e nos textos periféricos. A ideia é retirar da descrição que 

Heidegger faz nesses textos, que são os mesmos onde se encontra determinada a questão 

da subjetividade, os elementos que a tornam incompatível com o projeto husserliano de 

fenomenologia como ciência de rigor. 

 

3.1 Desenvolvimento da questão da ciência em Heidegger e seus predecessores 

 

Há razoável aceitação no meio acadêmico acerca da influência exercida na 

obra de Kant pelo desenvolvimento científico de seu tempo.
45

 Tal fenômeno se repete 

                                                 
45

 Vários autores podem ser citados em defesa dessa posição. Höffe (2005, p. 7) afirma serem claros os 

interesses de Kant pelas ciências naturais que predominam em seus escritos por dez anos após sua 
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no que tange ao pensamento husserliano.
46

 Aqui procuramos tecer um paralelo entre 

essa preocupação e seu lugar específico na obra do ilustre Martin Heidegger. 

Aos que acusam Heidegger de irracional, inimigo das ciências e outras versões 

quaisquer de obscurantismo
47

 procuramos responder com uma afirmação: Heidegger 

esteve durante boa parte de sua produção filosófica em constante busca pelo sentido do 

conhecimento científico e mesmo da comunidade dos cientistas.
48

 Preocupação mais 

que esperada para um jovem discípulo de Edmund Husserl, como para um professor 

engajado no ambiente universitário que chega a se tornar reitor, esperada de alguém 

cuja vida se sustentou material e espiritualmente no trabalho acadêmico. Trabalho que 

encontrou seus caminhos na academia e dela recebeu severas críticas. Seu espaço no 

pensamento da época foi construído ao longo de diversas tribulações de ordem pessoal e 

política que necessariamente levam à autorreflexão. Reflexão sobre a própria obra e sua 

repercussão, no caso do filósofo profissional, implica necessariamente pensar a 

universidade, o meio acadêmico científico em que está inserido. 

A relação de Husserl com Heidegger, percebida através da trajetória entre 

ciência e filosofia, aqui somada a outros fatores já declarados, é analisada nas 

interpretações que nos foram deixadas de Kant e em seus escritos de superação da 

fenomenologia de Husserl em direção à fenomenologia hermenêutica
49

. Aquilo que 

Heidegger compartilha com Kant e Husserl enquanto preocupação acerca da ciência de 

seu tempo é, de fato, uma das principais diferenças entre ele e seus predecessores. Nessa 

diferença buscamos uma resposta ao reducionismo que se refere à analítica existencial 

                                                                                                                                               
primeira obra. Notável medida do impacto kantiano sobre a própria relação entre ciência e filosofia 

encontra-se em breves páginas do prefácio de Lebrun (1993). Ainda sobre o tema, Strawson (1999, p. 23) 

afirma estar fora de questão a confiança de Kant na física de Newton. Em artigo eletrônico na Stanford 

Enciclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/kant-science/), Watkins (2007, 2001) traça a 

evolução do pensamento científico kantiano além de fornecer ampla bibliografia, mais de 60 obras, sobre 

o tema. 
46

 Conferir o artigo de Husserl de 1911 Philosophie als strenge Wissenschaft, (Filosofia como a ciência 

do rigor).  Também Paisana (1992, p. 73) apresenta boa descrição dessa relação em sua obra.  Conferir 

ainda recente apresentação de Alberto Onate (2007b, p. 24-30). 
47

 Nomes como Karl Popper (2002, p. 35, 102), John Searle (1999), Theodor Adorno (2003). 
48

 Preocupação claramente demonstrada em sua aula inaugural de 1929, Que é a metafísica 

(HEIDEGGER 1996a), reiterada posteriormente em seu discurso A auto-afirmação da universidade 

alemã e na sua retrospectiva O reitorado 1933-1934, ambos traduzidos e precedidos de esclarecedor 

estudo preliminar por Ramón Rodríguez (HEIDEGGER, 1996b). Novamente em 1969, em entrevista 

concedida a Richard Wisser, Heidegger (1996c, pg. 11), então com 80 anos, reitera suas posições de 

1929. 
49

 Concordamos aqui com Onate (2007a, p. 131): “O diálogo filosófico entre Husserl e Heidegger é 

pautado por encontros e desencontros, cujo marco decisivo é a publicação de Ser e Tempo. Sabe-se, por 

meio da divulgação dos cursos ministrados pelo segundo, que o afastamento entre ambos os pensadores 

vinha sendo preparado há anos, mas é a partir da leitura husserliana da obra principal de Heidegger que se 

consolida a ruptura.”. 



 117 

como uma busca da subjetividade fenomenológica, um redimensionamento do eu puro 

husserliano, uma filosofia da mesmidade, ou desdobramento da lógica transcendental 

kantiana. 

Aquilo que Heidegger entende como tarefa, melhor dizendo, destino da 

ciência, pouco tem que ver com a fundamentação filosófica do conhecimento científico 

em suas possibilidades ou com uma filosofia como ciência de rigor. O conhecimento 

científico deve sim ser resgatado para aquilo que lhe é essencial, para seu lugar 

ontológico, e esse resgate será tarefa do pensador, mas deve-se atentar para que lugar é 

esse. O conhecimento científico não mais é o modelo de verdade, não se considera 

ciência o acúmulo progressivo de sentenças verdadeiras sobre fenômenos naturais. E tal 

se dá de forma radical na própria compreensão de verdade: sentenças não são 

verdadeiras ou falsas, a concepção de verdade correspondentista não é razoável para 

avaliar o lugar do conhecimento científico e de sua comunidade. Tal prática tornaria o 

trabalho do cientista em mera técnica. 

Durante a obra de Heidegger, percebemos uma mudança quanto a este 

problema: há um período de maior presença do tema em seus textos num avanço 

crescente conforme sua vida se estrutura no âmbito acadêmico. O auge dessa curva está 

no período do reitorado. Aqui acreditava o filósofo poder desenvolver sua ideia de 

resgate da ciência no meio acadêmico através do engajamento político. Frustrado seu 

objetivo por motivos políticos e institucionais diversos, de que os próprios atos do reitor 

Heidegger são testemunhas, desilude-se de suas ambições e parece perceber que o 

reinado da técnica, o esquecimento do ser é um passo inexorável do destino 

contemporâneo. A ciência tem cada vez espaço mais restrito e criticado em suas 

páginas. 

O caminho trilhado por Kant tem percurso diferente. Sua obra apresenta uma 

dicotomia entre dois aspectos da função do conhecimento científico. Há um kantismo 

cientificista nos primeiros escritos – inclusive em alguns textos do período crítico – e 

também há um Kant metafísico em sua razão prática, restaurador do lugar da metafísica. 

Essa polaridade divide seus intérpretes já mergulhados num ambiente cindido pela 

recepção do pensamento kantiano via epistemologia pelo neokantismo e desenvolvido 

em idealismo via Hegel. Em pontos centrais da obra que o lançou à fama, tocam-se o 

plano epistemológico e o ontológico. Nesses relances, decidem-se as maiores 
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dificuldades de interpretação e inclina-se o leitor para o Kant de Cohen
50

 ou o Kant de 

Heidegger. 

 

3.1.2 A dupla trajetória kantiana 

 

O encontro da força investigativa do jovem físico com a maturidade – a Crítica 

da razão pura surge no alto de seus 57 anos – resulta numa obra marcada por tensões 

insuperadas. Argumente-se que seis anos depois uma segunda edição dessa obra 

modifica várias passagens importantes. Inclusive tal reestruturação é ponto vital da 

análise e decisão heideggeriana. Este é o primeiro aspecto a ser considerado: a primeira 

Crítica é um livro reflexo de uma superação. Individualmente, a progressão de um 

pensador da natureza para o pensador transcendental e, filosoficamente, a virada de um 

tempo ptolomaico para o mundo copernicano das condições de possibilidade da razão 

humana. 

Um segundo aspecto deve ser levado em consideração: a recepção turbulenta 

da obra. O modelo da matemática e física como exemplo do juízo sintético a priori 

lançou a comunidade filosófica em uma corrida. Uns em direção à ciência, outros em 

direção à metafísica. Dualismo que repousa sobre a questão decisiva se a ciência é meio 

ou fim na estrutura da Crítica da razão pura. Na percepção dos elementos nodais em 

que o jovem cientista Kant aparece entre suas palavras maduras, encontram os 

neokantianos a pedra fundamental da própria racionalidade, da lógica científica. A 

mesma lógica que Heidegger combate. Aqui nos referimos ao logos moderno, alvo de 

Heidegger na sua interpretação fenomenológica da Crítica da razão pura. 

A obra de Immanuel Kant
51

 é vasta e profusa em diversidade de nuanças. Um 

de seus vieses é a preocupação com o conhecimento científico de sua época. Tanto no 

período anterior quanto no de elaboração e posterior ao da Crítica. Já em sua primeira 

publicação
52

 aborda a recepção por parte de Leibniz das teorias do movimento 

                                                 
50

 Este dilema está bem caracterizado em Lebrun (1993, p. 20): “Se a consolidação das ciências da 

natureza fosse a meta da Crítica, Cohen teria sem dúvida ‘compreendido Kant melhor do que ele 

compreendeu a si mesmo’; mas se a Analítica dos Princípios não passa de uma etapa na solução do 

problema da metafísica, a legitimação da ciência de Newton é mais um meio do que um fim. Se for assim 

mesmo, toda interpretação de Cohen desmorona.”. 
51

 Excelente e completa referência da obra de Kant, entre outras referências, pode ser acessada 

gratuitamente no sítio do Manchester College em www.manchester.edu/kant/Helps/KantsLife.htm. 
52

Aos 22 anos publica Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte em 1746, ano da morte 

de seu pai. Sem tradução portuguesa publicada, Considerações sobre a estimativa de  forças vitais, numa 

tradução livre. 

http://www.manchester.edu/kant/Helps/KantsLife.htm
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cartesianas. Sua formação acadêmica remete diretamente ao pensamento de Leibniz 

através de Wolff, e tal trajetória intelectual não poderia se furtar aos questionamentos 

físico-matemáticos do autor da Monadologia. Tal preocupação mais tarde frutificará em 

uma superação dos modelos espaço-tempo de seu antepassado germânico e do rival 

inglês deste, Isaac Newton. 

Na estética transcendental, encontramos a solução kantiana para o problema do 

espaço e do tempo. Um problema científico em sua origem pré-crítica, uma dualidade 

de modelos científicos incompatíveis dependentes de uma solução. A problemática das 

ciências naturais é um ponto de partida do qual se desenvolve a crítica transcendental. 

Segundo encontramos na Crítica da razão pura (KANT, 1997, B19, p. 49) “Ora, o 

verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte pergunta: como são 

possíveis os juízos sintéticos a priori?”. A resposta para essa questão fundamental deve 

ser retirada da análise do conhecimento que o homem já possui e que sabe ser “sintético 

a priori”: a matemática e a física, a ciência natural. Atentemos para o que diz o próprio 

Kant (1997, B17, p. 48) “A ciência da natureza (physica) contém em si, como 

princípios, juízos sintéticos ‘a priori’.”. 

Levemos em conta que a ultrapassagem do pensamento cientificista para o 

crítico, no entanto, não poderia tomar lugar sem um progressivo desenvolvimento das 

ideias kantianas. Tal desenvolvimento também está inserido na problemática científica 

que o originou. Lembremos, entre sua primeira obra e a primeira Crítica transcorreram-

se 35 anos! A filosofia transcendental surgiu como resposta a um amadurecimento das 

ideias científicas que se mostravam incompatíveis entre si. Dessa incompatibilidade 

irrompe a questão metafísica do fundamento que falta ao fato, que são as ciências 

naturais em sua verdade pragmática. Na cronologia das obras kantianas, encontramos os 

indícios dessa interpretação de sua evolução filosófica. 

Ainda antes de tornar-se Privatdozent
53

 em 1755, escreveu para o jornal
54

 local 

dois artigos
55

. Ambos em 1754 e sobre astronomia. O primeiro acerca da rotação do 

                                                 
53

 “Professor privado”. Nas universidades da Alemanha, o docente só podia lecionar depois de um exame 

de habilitação, Habilitation Defense, depois do qual recebe o título de Magister Legens, garantindo o 

direito de dar aulas em universidades. 
54

 Wochentliche Königsbergische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten. 
55

 Untersuchung der Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung um die Achse, wodurch sie die 

Abwechselung des Tages und der Nacht hervorbringt, einige Veränderung seit den ersten Zeiten ihres 

Ursprungs erlitten habe und woraus man sich ihrer versichern könne, welche von der Königlichen 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum Preise für das jetztlaufende Jahr aufgegeben worden 

(Investigação sobre a pergunta, se a rotação axial da Terra, através da qual se dão os dias e as noites, 

mudou desde seu princípio, e se alguém pode ter certeza disto, para a qual a Real Academia de Ciências 
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planeta Terra e o segundo sobre a sua idade geológica. No ano subseqüente, continua 

investigando fenômenos naturais e um desastre em particular direciona suas pesquisas: 

o grande terremoto de Lisboa
56

. Mas ressaltemos aqui a primeira obra do ano, um texto 

de modelo newtoniano, evidência da dupla influência Leibniz-Newton que 

posteriormente será superada na estética transcendental. O texto é a História natural 

universal e teoria dos céus
57

, que em seu título completo traz a designação em acordo 

com os princípios de Newton. O início da carreira acadêmica do filósofo de Königsberg 

se move em redor da física e de seus principais expoentes, Newton e Leibniz. 

É perceptível alguma diferenciação no pensamento kantiano em direção à 

crítica transcendental nos idos de 1768, quando modifica sua posição sobre o espaço. O 

texto em que demonstra esse passo é Acerca da fundação última das distinções de 

direção no espaço
58

. Aqui já encontramos elementos fundamentais para a Crítica da 

razão pura, em especial no período pré-crítico posterior (1763-1770). O filósofo 

percebe que algumas características do espaço não podem ser explicadas unicamente 

através de interações entre substâncias fundamentais. Esta dificuldade empurrará o 

espaço para um plano diferente do constituído pela ciência natural, tanto leibniziana 

quanto newtoniana, obrigando Kant a recolocar o problema metafísico. Esta recolocação 

é vital para a Crítica da razão pura (1781). 

Mesmo durante o período crítico, mesmo após a primeira versão da Crítica, em 

1781, continua Kant a produzir textos de escopo científico. De fato, um ano após sua 

obra capital escreve um parágrafo introdutório para um artigo reeditado Notícia aos 

Médicos
59

 no qual versa sobre a epidemia de influenza. Seu interesse residia nos 

aspectos físico-geográficos da doença e sua capacidade de espalhar-se pelo globo. Em 

março de 1785, escreve ensaio Sobre os vulcões da Lua
60

, e em 1786, um ano antes da 

                                                                                                                                               
de Berlim ofereceu um prêmio no ano corrente) e Ob die Erde veralte Die Frage, ob die Erde veralte, 

physikalisch erwogen (Sobre a questão do envelhecimento da Terra, fisicamente considerada). 
56

 Três textos sobre o terremoto, um sobre os ventos e uma monadologia física são a produção literária de 

Kant em 1776. 
57

 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem 

mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. Sem 

tradução portuguesa. O livro foi publicado anonimamente por Kant e não chegou a fazer sucesso. Em 

livre tradução: (História Natural Universal e Teoria dos Céus ou ensaios sobre a constituição e origem 

mecânica de todo o universo tratada em acordo com os princípios de Newton.). 
58

 Von dem ersten Grunde des Unterschieds der Gegenden im Raume sem tradução portuguesa. 
59

 Nachricht an Ärzte no Königsbergsche Gelehrte und Politische Zeitungen, #31, 18 Abril 1782. Sem 

tradução portuguesa. 
60

 Über die Vulkane im Monde, no Berlinische Monatsschrift (março, 1785), p. 199-213. Sem tradução 

portuguesa. 
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segunda edição da Crítica, surge uma obra que concilia, de modo diverso da Crítica, 

física e metafísica: Fundamentos metafísicos da ciência natural
61

. 

O tratamento dado por Kant nesse livro à relação possível entre a metafísica e 

as ciências naturais é nosso primeiro indício de que qualquer interpretação da Crítica da 

razão pura como uma rejeição à metafísica em favor do pensamento estritamente 

científico passa por cima de pontos importantes da obra kantiana.  Esse livro não 

existiria se a função primordial da Crítica fosse uma apologia do conhecimento 

científico contra a metafísica. Mais estranho ainda seria reeditar a Crítica um ano depois 

de publicar um livro que pretensamente trata do mesmo assunto. No mínimo, podemos 

inferir que há mais a ser observado que uma dicotomia excludente entre ciência e 

metafísica na Crítica. A atenção que Kant dedica a essa relação em sentidos diferentes 

do apresentado na Crítica ao longo de outras obras, das quais os Fundamentos 

metafísicos são o melhor exemplo junto aos Prolegômenos
62

, revela ser a polarização 

excludente, um reducionismo, que como tal merece ser evitado. 

A Crítica da razão pura não pode ser uma tentativa de fundamentação das 

ciências, a não ser que se considere uma tentativa preliminar, pois essa tarefa está 

realizada em outra obra. Permitimo-nos aqui uma separação que pode ilustrar a situação. 

A Crítica lança as bases para a fundamentação, as condições de possibilidade tanto da 

ciência quanto da metafísica, e deixa por fazer a realização desta fundamentação. O 

conhecimento científico é tomado na Crítica como modelo e paradigma, mas o tema do 

livro é a própria possibilidade do conhecimento, da própria possibilidade de 

fundamentar. A estruturação do conhecimento científico será realizada posteriormente 

nos Fundamentos metafísicos da ciência natural, e a fundamentação da metafísica, em 

sua impossibilidade, gerará a Crítica da razão prática e toda uma exploração kantiana 

no campo da filosofia moral. 

Um argumento para essa interpretação é o caráter complementar que atravessa 

os Fundamentos metafísicos. Nesta obra estão avaliadas a química e a psicologia, que 

não são consideradas ciências naturais. Para Kant, a ciência natural pressupõe uma parte 

pura, um aspecto a priori, do qual a certeza apodítica pudesse derivar. Essa face do 

conhecimento científico é a metafísica da ciência natural. Em acordo com a Crítica da 

razão pura, as formas a priori da sensibilidade são condições para esse corpo 

                                                 
61
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 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysic, die als Wissenschaft wird auftreten können. Há 

tradução portuguesa também das edições 70 (KANT, 1987). 



 122 

estruturado. Assim, desenvolvendo as consequências de sua obra capital no campo da 

ciência natural, Kant afirma: “em qualquer doutrina especial da natureza só poderemos 

falar de ciência propriamente tanto quanto houver matemática nela.”
63

 (KANT, 1786, 

apud WATKINS, 2007). 

Na medida em que a metafísica pouco pode expressar matematicamente estaria 

automaticamente eliminada da categoria de ciência natural. E de fato está. Ressaltamos 

novamente, a Crítica não se destina a pensar a ciência natural, pois se assim fosse não 

seria a Crítica seria os Fundamentos metafísicos. A fundamentação da ciência natural é 

posterior à obra principal de Kant. A Crítica inicia essa fundamentação na medida em 

que estabelece a física e a matemática como exemplos de juízos sintéticos a priori, mas 

a análise é interrompida aí e deixada inacabada. A química, a psicologia, as ciências 

naturais em geral terão seu espaço num trabalho posterior. A Crítica continua com seu 

projeto, não fundamentante de ciências positivas, mas de investigação das condições de 

possibilidade da metafísica, da filosofia e da própria razão frente a si mesma. 

Está traçado até aqui um esboço de como há um Kant cientista paralelo ao 

pensamento da Crítica. A posição do filósofo frente à ciência se confunde com seu 

trabalho como produtor dela antes e durante o período crítico. Mas existe uma separação 

mais radical do que gostariam os partidários da leitura epistemológica de Kant. As obras 

científicas e as de filosofia metafísica têm cada uma seu lugar no pensamento do autor. 

Essa simultaneidade desautoriza desde já uma rejeição em favor da ciência natural, de 

fato quanto mais maduro se torna Kant mais produz filosofia moral e menos produz 

ciência natural. 

Na última década de vida, em 1794, Kant nos legou um texto sobre a influência 

da Lua no clima
64

 e uma nota de resposta a um crítico em que discute uma questão 

matemática
65

 em 1796. Com base nesses cinquenta anos entre sua primeira publicação e 

a nota de 1796, podemos dizer que durante toda a sua vida Kant foi um cientista. Um 

cientista também; sua obra, de modo algum, se restringe apenas às teorias científicas. 

Retiramos do paralelismo entre a produção filosófica e científica algumas hipóteses e 

constatações sobre a compreensão e o impacto do cientista sobre o filósofo. Primeiro, 
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 Essa citação foi retirada do artigo de Watkins (2007), disponível no sítio da Stanford Enciclopedia of 
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poder-se-ia dizer que não há uma interrupção do trabalho científico kantiano durante sua 

longa e produtiva carreira. Segundo, constatamos que a necessidade de fundamentar a 

ciência natural não se mostra (se não de todo, ao menos nunca decisivamente e de forma 

clara) antes da Crítica da razão pura. 

Concluímos daí duas coisas: a ciência não precisa de fundamentação para se 

desenvolver e obter resultados. Portanto, melhor que fundamentação, estamos tratando 

de uma justificação de uma ciência já atuante e profícua. Ainda corrobora essa tese o 

fato de sua produção científica não ser afetada mesmo após a percepção de uma 

necessidade de justificação
66

. Portanto, a fundamentação ou justificação do 

conhecimento científico – que já não é ciência, é metafísica – não acrescenta nada de 

vital ou decisivo para a própria ciência. Acrescenta para a filosofia. A justificação da 

ciência não é ciência, nem serve para ela. É filosofia, metafísica, e sua função é 

estruturar a metafísica. Mais uma vez a rejeição da metafísica parece tornar-se uma 

interpretação pouco razoável para o pensamento kantiano. 

Segundo, pela ordem em que a Crítica da razão pura e os Fundamentos 

metafísicos da ciência natural se dispõem cronologicamente, é razoável crer que algum 

elemento da Crítica é a causa dessa necessidade de justificação. Não parece de todo 

absurdo a hipótese de Kant ter encontrado em algum lugar da estética transcendental 

elementos que o permitissem construir uma metafísica específica das ciências naturais. 

Essa tarefa, uma verdadeira crítica da razão científica, resultaria mais tarde em sua 

Fundamentação metafísica da ciência natural. Aqui fica clara a direção que precisamos 

tomar para concluir uma descrição do papel da ciência no pensamento kantiano: é 

preciso adentrar a Crítica. 

 

3.1.3 Espaço e tempo da estética transcendental à primeira antinomia 

 

A dificuldade enfrentada por Kant entre as teorias sobre o espaço de Leibniz e de 

Newton encontra uma resposta na Crítica da razão pura. Na sua obra principal, o tempo 

e espaço, objetos da pesquisa científica, serão transformados em formas puras da 

sensibilidade. A espacialidade e a temporalidade voltam-se para o plano do observador, 

são formas como o homem percebe o mundo. “É, pois, indubitavelmente certo e não 

apenas possível ou verossímil, que o espaço e o tempo, enquanto condições necessárias 
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de toda a experiência (externa e interna), são apenas condições meramente subjectivas 

da nossa intuição;” (KANT, 1997, A49, p. 83). 

Nas páginas iniciais da Crítica, está estabelecida a estética transcendental. É a 

reapropriação do espaço e tempo na perspectiva subjetiva que ultrapassa o mero 

fenômeno realista da ciência natural. Uma reapropriação inicialmente direcionada pelo 

olhar epistemológico. E diferente não poderia ser, lembremos a passagem: “Todo 

interesse da minha razão (tanto especulativa quanto prática) concentra-se nas seguintes 

três interrogações: 1. Que posso saber? 2. Que devo fazer? 3. Que me é permitido 

esperar?” (KANT, 1997, A805,  p. 639). 

Não é afinal sem motivo que a pergunta epistemológica se apresenta como 

abertura do projeto kantiano. Ela muitas vezes aparenta ser a porta de entrada para seu 

pensamento, o conhecimento e suas possibilidades iniciam uma sucessão no raciocínio 

crítico e, portanto, as bases que lançam determinarão a apreensão dos temas que o 

sucedem. A saber, a metafísica. Relevante é bem marcar a posição da questão 

epistemológica
67

 como parte do projeto, e não o próprio todo do mesmo, para buscar 

sua função nele. 

A posição é determinante no primeiro passo epistemológico da Crítica. A 

pergunta pelo tempo e espaço deixa de ser respondida imediatamente através do 

conhecimento dos entes e passa a ser interpolada por uma questão prévia acerca do 

próprio modo de conhecer esses entes. O que antes correspondia à questão “Que são o 

tempo e o espaço?” será substituído por “Como conheço o tempo e o espaço?”, e 

somente tendo resposta a essa pergunta se coloca seu corolário “Que são então o tempo 

e o espaço?”. 

A anteposição do questionamento epistemológico aponta para o contexto de 

justificação que norteia a filosofia da ciência nascente. Mesmo padecendo das 

indefinições e limites que a metafísica impõe para responder às perguntas cosmológicas 

é fato que há ciência sobre tempo e espaço. Esse dado exige a pergunta epistemológica, 

“como é possível este conhecimento?”. Essa tentativa renderá o caminho para a 

definição tanto daquilo sobre o conhecimento que já está consolidado, conhecimento 
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científico, físico e matemático, quanto sobre o que não está, a saber, a metafísica. 

Newton descreve bem os fenômenos da física natural, e Euclides dá conta suficiente de 

várias características do espaço, mas nem um nem outro apontam a natureza das 

condições de possibilidade dessas descrições. Aquilo que torna possível a matemática e 

a física, o espaço e o tempo, considerados em sua unidade e totalidade, se apresenta 

epistemologicamente à filosofia transcendental kantiana. Kant é bem mais que mero 

corolário de Newton. 

Os passos que levam à definição do espaço e do tempo na estética transcorrem 

ao redor de estruturas dicotômicas às quais se adequam os fenômenos. O sistema 

kantiano diferencia a intuição do conceito, o conhecimento puro do conhecimento 

empírico, o a priori do a posteriori, juízos sintéticos dos analíticos, o produto do 

entendimento e da sensibilidade. Nesta profusão de divisões é preciso manter a ordem 

apresentada na estética transcendental. 

Nas primeiras páginas da estética (A17-A22), Kant determina primeiramente o 

que vem a ser uma intuição frente aos conceitos e às sensações. Da relação de 

conhecimento do homem com o que o cerca, há uma receptividade do homem que 

produz a sensação, “O efeito de um objecto sobre a capacidade representativa, na 

medida em que por ele somos afetados, é a sensação.” (KANT, 1997, B34, p. 61). 

Já a intuição, que mais nos interessa, não se resume à sensação. A sensação é o 

modo como a intuição empírica se relaciona com o objeto. Mas nem tudo da intuição se 

resume a essa relação empírica entre a intuição e o objeto. Há outra divisão a ser 

considerada: a distinção entre matéria e forma da intuição. “Dou o nome de matéria ao 

que no fenômeno corresponde à sensação; ao que, porém, possibilita que o diverso do 

fenômeno possa ser ordenado segundo determinadas relações, dou o nome de forma do 

fenômeno.” (KANT, 1997, B34, p. 62). 

A distinção entre conceito, produto do entendimento, e intuição, produto da 

sensibilidade, se soma àquela entre intuição e sensação. Essa segunda distinção, de fato, 

diferencia a matéria da intuição, correspondente à sensação, de sua forma. Essa forma 

deve permitir a relação de um dado sensível com outro numa organização, ainda não 

pensada, não conceitual, que surge como a intuição. São os moldes nos quais a sensação 

se apresenta. 

Dessa distinção, Kant retira uma consequência marcante. A forma da intuição deve ser 

dada a priori. Assim parece, pois se a sensação é dada a posteriori, sua organização não 

pode lhe vir aderida. Afinal, cairemos em contrassenso com a divisão exposta se 
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considerarmos a forma da intuição uma sensação. Essa afirmação obriga a falsidade da 

divisão kantiana. Uma sensação que é matéria da intuição e que carrega consigo sua 

forma de apresentação deixa de ser sensação e torna-se intuição completa. Ou 

concordamos com a divisão kantiana e sua consequência, a forma da intuição a priori, 

ou rejeitamos ab ovo seu sistema
68

. 

Concordando com a divisão, teremos as consequências apresentadas no fim das 

considerações iniciais da estética. No último parágrafo do trecho, Kant revela sua 

trajetória e seu ponto de chegada. Ele define, que tempo e espaço são formas puras da 

intuição: 

 

Na estética transcendental, por conseguinte, isolaremos primeiramente 

a sensibilidade, abstraindo de tudo o que o entendimento pensa com os 

seus conceitos, para que apenas reste a intuição empírica. Em segundo 

lugar, apartaremos ainda desta intuição tudo que pertence à sensação 

para restar somente a intuição pura e simples, forma dos fenômenos, 

que é a única que a sensibilidade a priori pode oferecer. Nesta 

investigação se apurará que há duas formas puras da intuição sensível, 

como princípios do conhecimento a priori, a saber, o espaço e o 

tempo (KANT, 1997, A22, p. 63). 

 

A consequência da aceitação do ponto de partida kantiano nos leva a uma 

dimensão nova, a uma perspectiva diferente sobre a constituição do tempo e do espaço. 

A grande função da estética é estruturar a origem da Crítica a partir de novas 

percepções sobre a dinâmica do conhecimento humano. Assim colocada a estética, ela 

determinará os limites da interpretação kantiana sobre as condições de possibilidade de 

juízos sintéticos a priori. Mas é importante notar que a descrição do espaço e tempo em 

termos de formas puras da intuição é apenas o primeiro passo do projeto kantiano. Passo 

vital e determinante, por ser o primeiro, mas não o último passo. 

De forma alguma Kant atinge o objetivo a que se propõe já na estética. A 

função da investigação sobre tempo e espaço é maior que a descrição científica de 

fenômenos naturais. É parte da descrição de toda e qualquer possibilidade de ciência, de 

todo conhecimento humano, enfim do próprio homem. A maior, e mais perigosa, 

consequência do sistema kantiano, apresentado em sua origem na estética 

transcendental, está para além da descrição de tempo e espaço, está na descrição do 
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homem. Na medida em que revela o mundo como mundo conhecido pelo homem, 

aproxima-se Kant das formas solipsistas de subjetivismo. O idealismo posterior, e 

mesmo o Husserl das Meditações cartesianas, flertam com essa subjetividade radical 

que ronda a interpretação idealista da Crítica. 

O problema da subjetividade transcendental não pode ainda ser desenvolvido. 

A estética não é sua única fonte determinante. Sem a pretensão de esgotar o tema, 

devemos aqui caracterizar a perspectiva levantada pela recepção contemporânea da 

filosofia kantiana. Esta sim pode tomar partidos diversos em relação ao primado da 

estética e sua relevância. A ciência e sua relação com o pensamento da Crítica já em sua 

estrutura originária, o sistema de divisões que sustenta a descrição do espaço e tempo na 

estética transcendental, revela um ponto de fuga que permite o surgimento da questão 

do sujeito. Questão prevista e conscientemente anteposta pelo próprio Kant! Mas ainda 

não se esgota aqui a trajetória que pretendemos percorrer para estabelecer uma razoável 

descrição do papel da ciência na Crítica. Em outra parte da obra, surge o problema do 

tempo e espaço, dos modos como se determinavam no pensamento científico da época, 

e de como constituíam momentos de um conhecimento cosmológico cheio de 

contradições. A primeira antinomia é nossa segunda base para analisar o pensamento 

sobre a ciência de Kant. 

 

3.1.4 A antinomia da razão e o mundo espaço-temporal: questão da decidibilidade 

 

A estética transcendental nos fornece uma descrição do tempo e espaço como 

formas puras da intuição. A função da investigação, porém, não se esgota numa 

redefinição de dimensões naturais ou transcendentais. Posteriormente, na obra kantiana, 

surge novamente a dicotomia entre os posicionamentos metafísicos correntes e suas 

incompatíveis soluções. Trata-se da primeira antinomia. Aqui se apresentam as 

consequências da virada kantiana para os conceitos metafísicos tradicionais. E como 

resultado dessa reformulação de conceitos a própria metafísica será reestruturada. 

Assim, a questão científica leva a questão metafísica do fundamento, esta torna sobre as 

ciências da natureza e retorna através desse modelo científico para o fundamento 

metafísico em sua nova estrutura. O modelo do conhecimento científico é o meio para o 

resgate da questão metafísica em suas condições de possibilidade. 

A função dos conceitos, antes científicos, da ciência natural torna-se metafísica 

na exposição da possibilidade de formulação de um conceito da cosmologia racional, na 
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primeira antinomia. No fundo, a questão dessa parte da Crítica é a condição de 

possibilidade da metafísica. A resposta negativa, de modo algum, deixa de ser uma 

resposta. A decidibilidade da questão metafísica em comparação com as questões da 

ciência natural se revela nas antinomias. Sobre tais disputas, esclarece Zeljko Loparic: 

 

O objetivo principal do programa kantiano da crítica da razão pura, 

tanto teórica quanto prática, foi precisamente evitar tais disputas 

[antinomias], introduzindo a distinção entre os problemas solúveis e 

não-solúveis pela razão humana. Para Kant, a crítica da razão pura 

desemboca necessariamente em uma teoria de solubilidade 

(decidibilidade) dos problemas necessários da razão pura. (LOPARIC, 

2005, p. 116). 

 

A filosofia, antes de descrever a realidade, precisa estabelecer os critérios sobre 

aquilo que pode ou não ser objeto de sua atividade. As variadas opiniões e sistemas 

incompatíveis da história do pensamento filosófico, além de criar embaraço, 

desautorizam a filosofia enquanto saber. Situação agravada frente ao crescente domínio 

das ciências naturais experimentado no século XVIII. Kant precisava resgatar a 

filosofia. Para isso, precisava afastar a principal causa do embaraço e descrença que a 

rondava: suas antinomias e teses contrárias. Para isso precisava decidir o que é um 

problema filosófico e o que não é. 

Assim, a questão da decidibilidade está na raiz do pensamento crítico do Kant 

maduro. É o seu ponto de partida. Nela encontramos razão para estabelecer a função do 

conhecimento científico como modelo, meio para resgatar a filosofia. Analisando a 

razão, em sua produção de juízos no campo das ciências naturais, percebemos os limites 

da própria razão. Ao enfrentarmos as antinomias, esse limite se revelará e 

consequentemente estaremos obrigados a redimensionar os conceitos da metafísica. 

Por mais que a dualidade de interpretação do pensamento kantiano entre 

filósofo empirista ou idealista encontre respaldo em seus defensores, o ponto de partida, 

a busca pelas condições de possibilidade da própria filosofia, não oferece polêmica de 

relevo dentro da academia. “A primeira tarefa da filosofia é estabelecer seus próprios 

limites” (STRAWSON, 1999, p. 17). 

Estabelecendo os limites da filosofia em comparação com o conhecimento 

produzido pelas ciências naturais, logo estaremos diante de um problema: o estatuto da 

metafísica. A metafísica como desenvolvida pelos predecessores do pensamento 

kantiano se mostra contraditória em suas conclusões. Contraditório, seja isto bem 
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entendido, no sentido de ferir os princípios básicos da razão pura. No caso das 

antinomias, em particular da primeira que versa sobre o espaço e o tempo, Kant 

demonstra terem seus predecessores defendido teses opostas em relação ao mundo que, 

na verdade, são ambas falsas. Configura-se então uma violação ao princípio racional do 

terceiro excluído. A conclusão então é que a possibilidade de qualquer das teses deve 

ser afastada. A contradição é o penúltimo passo do argumento formal reductio ad 

absurdum elaborado para inviabilizar a tese maior da metafísica especial, cosmologia 

racional no caso, de que podemos ter experiência do mundo. 

 

Contudo nada parece mais claro do que isto: de duas afirmações, uma 

que afirma que o mundo tem começo e a outra sustenta que o mundo 

não tem começo e existe desde a eternidade, uma delas deverá ter 

razão. Se assim for, porém, como a clareza é igual de ambas as partes, 

será impossível apurar jamais qual delas tem o direito pelo seu lado e 

o conflito perdurará, embora o tribunal da razão lhes tivesse imposto 

silêncio. Só nos resta um meio de por termo à contenda com satisfação 

das duas partes, o de as convencer que, se podem tão perfeitamente 

refutar-se uma à outra, disputam por nada e que uma certa aparência 

transcendental lhes representou uma realidade onde não a há. (KANT, 

1997, A501, p. 443). 

 

A conclusão do argumento ad absurdum serve como indício do papel 

subsidiário que os conceitos da física e matemática têm no projeto da Crítica. Isso vale 

ao menos no que diz respeito aos conceitos metafísicos. O mundo será redimensionado 

como ideia transcendental após a percepção de que a razão pura não é suficiente para 

formular tal conceito. Assim, toda a antinomia visa estabelecer o ponto de partida para 

este redimensionamento, provar sua necessidade e impossibilidade enquanto ciência 

natural. Os conceitos de espacialidade finita e infinita, assim como os de temporalidade 

finita e infinita, são as premissas do raciocínio que visa de fato retirar a cosmologia 

racional da esfera da razão pura. Esta, no que diz respeito à ideia cosmológica, resulta 

em contradição. Está surgindo a necessidade, o caminho, para a razão prática. 

A razão pura expõe aquilo que a filosofia não é nem pode ser: uma ciência. Se 

o fosse acabaria em conhecimento contraditório. Resta a tarefa de dizer aquilo que a 

filosofia é. Sem isto o resgate da filosofia se tornaria seu funeral. Aos que levantam a 

hipótese de que seja exatamente esse o sentido da Crítica, um funeral, é fácil responder. 

Se assim fosse, o livro teria talvez terminado com as antinomias. De fato, talvez tivesse 

apenas um terço de seu volume, isto ainda sem levar em consideração sua continuação 

na Crítica da razão prática. 
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A organização das ideias nas palavras do próprio Kant supõe as duas teses 

contrárias. A tese “O mundo tem um começo no tempo e é também limitado no espaço” 

soma-se à antítese “O mundo não tem nem começo nem limites no espaço; é infinito 

tanto no tempo como no espaço” (KANT, 1997, B455, p. 393). Esse é o disjuntivo que 

se presume analítico, necessariamente verdadeiro, segundo a razão pura. O princípio 

que garante essa necessidade é o conhecido princípio lógico do terceiro excluído. Se 

tivermos uma alternativa entre dois opostos, um deles sendo falso torna o segundo 

verdadeiro; em qualquer disjuntivo, basta que uma das alternativas mostre-se verdadeira 

para que o enunciado composto torne-se verdadeiro. É de fato tautologia conhecida e 

formulada em termos simbólicos simplesmente, como A  ~A. Essa afirmação é 

necessariamente verdadeira, não importando qual o conteúdo especificado pela letra A. 

A verdade da afirmação deriva da forma como se organiza o enunciado, da pura lógica 

interna da relação de alternativa, enfim do próprio funcionamento da razão pura. 

Nesse ponto, encontramos uma pequena dificuldade de formalização que 

implica perceber a força com que o espaço e o tempo se entrelaçam necessariamente na 

filosofia kantiana. A antinomia não se traduz imediatamente num disjuntivo tautológico 

de forma A  ~A. 

Cada um dos termos se desdobra em mais dois termos, tempo e espaço, 

distintos numa conjunção que pode ser colocada de duas formas: o mundo é finito no 

tempo e o mundo é finito no espaço, ou o mundo é infinito no tempo e o mundo é 

infinito no espaço. Essa primeira forma é simbolizada como um disjuntivo entre dois 

conjuntivos de termos contrários. Considerando mundo finito no tempo T e finito no 

espaço E, resulta da primeira forma o disjuntivo (T  E)  (~T  ~E). 

A segunda forma é um disjuntivo entre conjuntivos contrários: o mundo é 

finito no tempo e no espaço ou o mundo é infinito no tempo e no espaço. Considerando 

os termos segundo a formalização prévia, encontramos (T  E)  ~ (T  E). 

A dificuldade apontada na verdade é um falso problema. A linguagem pode ser 

formalizada de ambos os modos, mas apenas o segundo constitui uma tautologia. 

Portanto, a coerência da prova por absurdo a que Kant direciona sua primeira antinomia 

só pode ser simbolizada na segunda forma apresentada, como disjuntivo de conjuntivos 

contrários. 

Nesse ponto da prova, Kant demonstra que tanto o mundo não pode ser finito 

no espaço como não pode ser infinito. O mesmo é feito em relação ao tempo. Foge ao 
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nosso objetivo a lisura e efetividade desses argumentos. Nossa preocupação é a função e 

a recepção da filosofia kantiana e sua relação com a ciência. O importante aqui, para o 

passo da demonstração, é entender por que ela foi feita, não os detalhes de como ela foi 

feita. Ponto que precisa ser observado é que o tribunal da razão pura nesse passo é 

julgado pelo conhecimento que a tradição legou sobre o espaço e o tempo. Inverte-se o 

papel da razão que só poderá ser formalmente demonstrada como contraditória se os 

termos contraditórios que formam o disjuntivo não encontrarem correspondente factível. 

A razão pura, ao menos nesse passo, é inteiramente dependente na sua demonstração do 

conteúdo sobre o qual se debruça. 

O resultado a que se chega com a dupla impossibilidade é uma contradição 

formal. Um disjuntivo entre termos contrários é uma tautologia, é necessariamente 

verdadeiro. Se uma tautologia disjuntiva tem seus dois termos contrários falsos, estará 

ferindo o princípio do terceiro excluído. Enfim, da contradição surge a redução ao 

absurdo. Se há um mundo como o afirma a cosmologia racional, podemos, usando a 

razão pura, estabelecer o disjuntivo tautológico. O disjuntivo não pode ser formulado, a 

contradição o impede. Então, por modus tollens, negação do consequente, encontra-se a 

prova de que não há um mundo. A cosmologia racional se debruçou sobre um objeto 

que de fato não corresponde às exigências da razão pura, por gerar contradição. Para a 

razão pura, não há mundo nem é possível que haja. 

Kant retira do alcance da razão pura não o tempo e o espaço, até porque são 

partes do argumento que resulta na redução ao absurdo, mas o conceito cosmológico de 

mundo. Conceito que estava na origem de muitos dos embaraços que a filosofia sofria 

em defender teses antinômicas sem conseguir decidir por qualquer uma delas. Kant 

soluciona o problema da decidibilidade por via negativa, tenta demonstrar que não é 

possível decidir sobre o mundo da cosmologia por não ser ele um objeto ao alcance da 

razão pura. Parte dessa decisão pela impossibilidade está fundada no conhecimento que 

possui sobre tempo e espaço, conhecimento que atende às exigências da razão pura, 

conhecimento científico. A ciência está na base da solução kantiana para a questão da 

decidibilidade dos problemas metafísicos. 

 

 

 

3.1.5 Da ciência em Kant para a interpretação heideggeriana 
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Fundamentar a ciência através de um critério de decidibilidade e usá-lo a seguir 

como base de crítica da metafísica coloca a divisão entre o Kant epistemólogo oposto ao 

ontológico numa perspectiva mais sutil. 

Kant tem o compromisso de busca do conhecimento científico e para tal busca 

fundamentá-lo através do raciocínio de decidibilidade que parte dos pressupostos 

epistemológicos modelados na matemática aplicada às ciências naturais. Assim entende 

Husserl a fundamentação da ciência através da matemática em consonância com a face 

epistemológica kantiana da interpretação corrente de sua época. Ao contrário, 

Heidegger assume que a fundamentação de Kant é metafísica e que a ciência serve 

como um critério a ser adotado para analisar a questão da decidibilidade da metafísica. 

Para Husserl, o projeto kantiano se desdobra em uma epistemologia culminante 

na fundamentação de uma filosofia científica. Para a interpretação de Heidegger, a 

ciência só pode ser entendida fundamentada numa ontologia que a precede em suas 

determinações. Para fundamentar qualquer ciência é preciso fundamentar a metafísica e 

este é o projeto kantiano, uma ciência filosófica sustentada pela investigação ontológica. 

A execução desse projeto, para Heidegger, é falha, e nisso Kant permanece metafísico 

no sentido moderno, porém a perspectiva da própria direção da investigação kantiana é 

que o põe em oposição a Husserl. A diferença de perspectiva é o ponto principal da 

ruptura de Heidegger para com o neokantismo e a visão epistemológica do pensamento 

kantiano
69

. 

A posição acerca da ciência e seu papel no pensamento kantiano apontada aqui 

é o primeiro ponto que sustenta a impossibilidade de um continuísmo entre a 

subjetividade heideggeriana a partir de Husserl. Agora é preciso adentrar a própria 

interpretação heideggeriana para comprovar seu afastamento do pensamento husserliano 

e sua modalidade de construção anunciada na terceira investigação lógica. 

 

 

 

3.2. A interpretação heideggeriana do projeto kantiano 

 

                                                 
69

 É interessante perceber como nos pontos em que Heidegger afirma o erro kantiano está a interpretação 

do acerto pelos neokantianos. Observar sua crítica à segunda edição da Crítica da razão pura que coloca 

Heidegger em oposição ao próprio Kant e a seus intérpretes epistemológicos entre os quais o próprio 

Husserl. Uma síntese da oposição que tentamos demonstrar pode ser grosso modo expressa: Heidegger 

discorda de Husserl, do Kant de Husserl e do próprio Kant, mas concorda com o Kant de sua 

interpretação. 
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A interpretação heideggeriana do pensamento kantiano é um polêmico e 

extenso assunto. Nesta altura do trabalho, resumimo-nos a investigar a presença de Kant 

em dois momentos: em Ser e tempo e na Interpretação fenomenológica da crítica da 

razão pura, nos quais encontramos valiosos argumentos para confirmar a ruptura com 

uma visão epistemológica do pensamento de Kant e consequentemente da 

impossibilidade da influência de Husserl na questão da subjetividade como descrita nos 

argumentos continuístas. 

 

3.2.1 A Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura 

 

É conhecido do meio filosófico o talento e gosto com que Heidegger interpreta 

os filósofos de uma maneira bastante peculiar. Se não fossem sempre trabalhos muito 

bem elaborados do ponto de vista bibliográfico, com forte presença dos textos originais 

dos autores trabalhados, sua originalidade poderia ser vista como distorção, até mesmo 

uma traição do pensamento filosófico anterior. A acusação é que nos textos de 

Heidegger sobre Kant encontramos quase nada de Kant e quase tudo de Heidegger. 

Tendo por base a Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura 

(HEIDEGGER, 1928a), podemos defender a improcedência da afirmação. A obra de 

Kant está presente em todos os parágrafos do curso
70

. Não apenas a Crítica da razão 

pura, mas também outros textos do autor, inclusive cartas e anotações menos 

conhecidas.
71

 A extensa referência à obra kantiana e sua precisão são um primeiro 

indício de que Heidegger não está em momento algum deturpando um pensamento que 

lhe seja incomodamente contrário. Pelo contrário, a precisão das referências é prova do 

comprometimento com uma leitura abrangente da obra kantiana. 

Devemos lembrar também que a proposta heideggeriana nunca foi de um 

tratado exegético do pensamento kantiano. Sua interpretação não tem pretensão didática 

ou explicativa. Desvios do consenso geral são mais que frequentes e jamais encarados 

como problemas, a mensagem de Kant para o século XVIII é diferente daquela para o 

século XX. Extrair do pensamento de Kant aquilo que há para ser pensado é a intenção 

de Heidegger. Não há uma traição do pensamento de Kant nem qualquer possibilidade 

de desonestidade intelectual envolvidas na obra de Heidegger, que sempre assumiu já 

                                                 
70

 Vinte e seis parágrafos em que o texto do curso foi organizado pelo editor. 
71

 Vide as considerações preliminares na Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura 

(HEIDEGGER, 1928a, p.5). Nelas Heidegger detalha a fonte bibliográfica de seu estudo. 
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no início de seu curso a posição de interpretar e não repetir o pensar kantiano. De fato, 

esse posicionamento ocupa boa parte das considerações preliminares e da introdução do 

curso (HEIDEGGER, 1928a, p.1-9). 

Outro argumento para afastar as acusações de uma deturpação do pensamento 

de Kant é dado pelo próprio Heidegger. O filósofo tinha consciência da dificuldade que 

encontrariam os neokantianos em aceitar sua linha de pensamento e prevendo as críticas 

a seu trabalho escolheu um trecho do próprio Kant que justifica sua atitude: 

 

Observo apenas que não raro acontece, tanto na conversa corrente, 

como em escritos, compreender-se um autor, pelo confronto dos 

pensamentos que expressou sobre seu objeto, melhor do que ele 

mesmo se entendeu, isto porque não determinou suficientemente o seu 

conceito e, assim, por vezes, falou ou até pensou contra a sua própria 

intenção. (KANT, 1997, A314, p. 309) 
72

. 

 

Arremata Heidegger em relação ao trecho acima: 

 

De acordo com isto, então, entender Kant apropriadamente significa 

entende-lo melhor do que ele entendia a si mesmo. Isso pressupõe que 

na nossa interpretação nós não caímos vítimas do tropeço pelo qual 

Kant uma vez culpou os historiadores da filosofia, quando ele disse: 

“alguns historiadores da filosofia não podem ver além das etimologias 

do que os filósofos antigos disseram para o que eles queriam dizer.” 

De acordo com isso, entender apropriadamente significa concentrar-se 

no que Kant queria dizer – ou seja, não parar em suas descrições, mas 

retornar às fundações daquilo que ele quis significar. 

Portanto nossa intenção e tarefa, para entender apropriadamente a 

Crítica da Razão Pura de Kant, necessariamente inclui o apelo para 

entender Kant melhor que ele mesmo se entendia. (HEIDEGGER, 

1928a, p. 2) 
73

. 

 

Em resumo, Heidegger se coloca como fiel seguidor das palavras de Kant no 

que se refere à posição de ultrapassar o sentido literal de um autor em busca daquilo que 

funda seu pensamento. Se muitos afirmam que a interpretação de Heidegger não é 

propriamente um texto kantiano, ao menos no que se refere à verdadeira tarefa de um 

filósofo, podemos dizer que nenhum outro intérprete se aproximou mais da forma de 

interpretar indicada por Kant. Assim, no que perde em fidelidade ao texto literal de 

Kant, compensa em atitude expressamente defendida pelo mesmo Kant na passagem 

citada. 

                                                 
72

 Citado na Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura (HEIDEGGER, 1928a, p. 2). 
73

 O trecho citado por Heidegger pertence ao texto Kants Streitschaft gegen Eberhard (disputa entre Kant 

e Eberheard) de 1790.  
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Esse posicionamento defende duplamente o pensamento heideggeriano, não 

podemos impunemente acusá-lo de perverter o texto de Kant nem por outro lado de 

repeti-lo sem nada acrescentar. Aqui acentuamos um ponto: Heidegger declaradamente 

parte de Kant para sua interpretação fenomenológica da Crítica. Essa atitude não deve 

ser precipitadamente transportada para a analítica existencial. Em Ser e tempo, a 

referência a Kant surge posteriormente à estruturação do projeto, no curso de 1925 a 

Crítica é ponto de partida e seu fundamento e principalmente suas faltas são exploradas, 

fazendo surgir o pensamento heideggeriano. 

Posicionado Heidegger em relação ao tipo de compromisso com o texto 

kantiano e seus objetivos, defendido das acusações de fuga de uma linha de 

interpretação consagrada, podemos partir para o polêmico conteúdo de seu pensamento 

sobre a obra do filósofo de Königsberg. 

A polêmica da interpretação heideggeriana consiste em seu posicionamento 

quanto à relação entre o pensamento da Crítica e a metafísica: para Heidegger, a Crítica 

da razão pura é uma fundamentação da metafísica. Ainda mais, uma fundamentação da 

metafísica enquanto ciência. 

 

Podemos formular resumidamente as convicções básicas de Kant 

sobre a natureza da filosofia dizendo: Filosofia é metafísica. A Crítica 

da Razão Pura nada mais é que o estabelecimento do fundamento da 

metafísica como ciência e, portanto, dar fundamento para a “filosofia 

pura” como tal. “Crítica da razão pura” significa estabelecer o 

fundamento para a metafísica como ciência. (HEIDEGGER, 1928a, p. 

8) 
74

. 

 

Uma posição polêmica para os estudos kantianos na época, marcadamente frente a 

Hermann Cohen e seu aluno Paul Nartop (depois professor de Cassirer), partidários de 

uma visão epistemológica e matemática da Crítica da razão pura. Ambos herdeiros de 

um antiidealismo que relega a segundo plano a fundamentação crítica de uma nova 

metafísica sobre a base da razão prática. Kant é compreendido em termos 

exclusivamente relacionados à Crítica da razão pura, e os temas “especulativos” da 

dialética transcendental são preteridos em favor da problematização teórico-cognitiva e 

teórico-científica
75

. 

                                                 
74

Em várias outras passagens, reafirma-se essa posição. Vide HEIDEGGER 1928a, p. 115, 165. 
75

 Essa percepção apontada por Heidegger (1928a, p. 46) não é de forma alguma uma visão isolada. 

Conferir: HÖFFE, 2005, p. 332-4; inclusive sua alusão à originalidade de Heidegger e sua relação com 

Husserl e Fichte (p. 337). 
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Escrita em 1927, o conteúdo da citação reaparece em 1929 logo na primeira 

frase do Kant e o problema da metafísica: “A seguinte investigação se propõe a tarefa 

de interpretar a Crítica da razão pura de Kant como uma fundamentação da metafísica” 

(HEIDEGGER, 1929b, p. 11). Também destacada da proposta da escola de Marburgo, 

na qual Heidegger trabalhava na época, que atribuía à Crítica um conteúdo eclético no 

qual se incluía especulação metafísica. Representantes dessa escola foram Heinz 

Heimsoeth e Nicolai Hartmann. Assim, mesmo que não sozinho no resgate da 

metafísica que habita a Crítica da razão pura, Heidegger se destaca pela radicalidade: a 

Crítica fala fundamentalmente da metafísica. Essa afirmação não se encontra em outro 

pensador. 

Deparamo-nos aqui com uma possível gradação da presença da metafísica nas 

interpretações kantianas do início do século XX. Num ponto, o neokantismo diminui a 

importância da razão prática e eleva a razão pura como paradigma do pensamento 

kantiano como epistemologia. Intermediariamente, posições moderadas encontram na 

Crítica da razão pura o viés principal de Kant como teoria do conhecimento; não 

obstante, simultaneamente atribuem à Crítica da razão prática um papel metafísico. 

Ainda uma terceira posição acredita numa metafísica inserida na Crítica da razão pura 

como adjacente à teoria do conhecimento e fundamentação das ciências. Na ponta 

oposta ao neokantismo, está Heidegger que não só atribui a Kant uma fundamentação da 

metafísica na obra preferida dos neokantianos, a Crítica da razão pura, como afirma 

que essa fundamentação é o tema central da obra. 

A radicalidade da interpretação heideggeriana não passou despercebida no 

meio filosófico como atesta a famosa “disputa de Davos” entre Heidegger e Ernst 

Cassirer no ano de 1929. Apenas quatro anos após o primeiro curso de Heidegger sobre 

Kant e suas opiniões chegaram a provocar um embate com o autor da Filosofia das 

formas simbólicas, editado no mesmo ano. 

Nesse debate, Heidegger é forçado a posicionar-se frente aos neokantianos já 

na primeira pergunta de Cassirer, evidenciando a oposição formada no meio acadêmico 

e a novidade mesclada ao estranhamento que o pensamento heideggeriano suscitava. 

 

Cassirer: – Que entende Heidegger por neokantismo? Qual é o 

inimigo contra o qual se dirige Heidegger? 

Heidegger: – Se em primeiro lugar devo começar citando nomes, 

diria: Cohen, Windelband, Rickert, Erdmann, Riehl. [...] Entendo por 

neokantismo a concepção da crítica da razão pura que explica a parte 

da razão pura que leva à dialética transcendental, como teoria do 
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conhecimento com relação a ciência natural. (HEIDEGGER, 1929b, p. 

211) 
76

. 

 

O debate com os neokantianos com certeza estimulou a produção 

heideggeriana acerca da Crítica da razão pura, mas não foi de forma nenhuma uma 

inspiração. Primeiro, a discordância em relação ao tema fundamental da crítica não 

permite dizer que há influência positiva dos neokantianos no pensamento de Heidegger. 

Segundo, não há uma construção heideggeriana sobre Kant seguindo uma via negativa 

quanto à teoria do conhecimento dos neokantianos. As diferenças entre o pensamento de 

Heidegger e de seus opositores estavam fundadas no projeto no qual Heidegger encaixa 

a filosofia de Kant: para ele fundamentação da metafísica é um problema de ontologia 

fundamental.
77

 

Ontologia fundamental é a metafísica do Dasein humano. É exatamente aqui 

que se revela a diferença entre o pensamento de Heidegger e seu projeto de ontologia 

fundamental e a ontologia fundamental insuficiente de que Kant se acerca através da 

fundamentação da metafísica: o papel da finitude, do homem. 

Já se adianta uma resposta ao questionamento sobre uma possível metafísica 

kantiana em Ser e tempo a partir de um desenvolvimento por parte de Heidegger do 

pensamento kantiano para estabelecer sua temporalidade. Se é exatamente quanto à 

finitude, núcleo da temporalidade do Dasein, que Heidegger discorda da análise 

kantiana, então não devemos atribuir um débito ao seu pensamento, ainda mais um 

débito metafísico com Ser e tempo. 

Para chegar à confirmação dessa suspeita adiantada, cabe percorrer, porém, o 

caminho da interpretação heideggeriana. Seu controverso ponto de partida é o 

entendimento da Crítica da razão pura como fundamentação da metafísica. Com isso 

Heidegger quer mostrar que a busca pelo juízo sintético a priori não é meramente uma 

procura por justificação
78

 para a matemática e a física newtoniana, mas uma busca pelas 

condições de possibilidade do conhecimento. 

Essa condição possui um modelo, o paradigma científico-matemático da 

ciência. Mas o paradigma não se esgota na questão ôntica sobre o funcionamento dos 

                                                 
76

 Disputa de Davos entre Ernst Cassirer e Martin Heidegger, citada do apêndice da edição mexicana de 

Kant e o problema da metafísica. 
77

 HEIDEGGER, 1929b, p. 11. 
78

 As questões presentes na Crítica não são para Heidegger de modo algum quaestio juris. Vide 

HEIDEGGER, 1928a, p. 209, onde atribui o exagero do caráter jurídico aos neokantianos. “sempre é 

válido procurar e percorrer seus labirintos[de Kant] e proteger Kant dos Kantianos.” (1928a, p. 210) ou 

“Somos por Kant contra o Kantianismo.” (1928a, p. 190). 
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entes e suas características. Toda ciência objetifica seu campo, um conjunto de entes 

dentro de uma compreensão do todo. A objetificação promovida pelo conhecimento 

científico é sempre precedida de uma compreensão de mundo apropriada para a 

previsão e descrição do comportamento das coisas. 

Esse horizonte prévio ao campo restrito dos objetos científicos o funda 

enquanto condição de possibilidade
79

. O horizonte é o sentido ontológico, a 

compreensão do ser em geral que perpassa o entendimento de qualquer ente em 

particular. Aqui está montado o raciocínio heideggeriano. A principal condição de 

possibilidade para o juízo sintético a priori, para a ciência matemática, para o próprio 

conhecimento, é o horizonte ontológico que o precede e fundamenta. Se Kant quer 

encontrar um modo de fundamentar a possibilidade da ciência, ele está basicamente 

procurando pelo fundamento desse horizonte ontológico. Kant estará buscando os 

fundamentos da ontologia. 

Não há uma repulsa da ciência matemática, positiva, no pensamento 

heideggeriano. Tal forma de apreender o mundo é apenas mais uma das manifestações 

metafísicas do homem. Como manifestação humana, retém em si como horizonte 

originário o fundamento ontológico que perpassa o próprio homem como um todo. Daí 

podermos regredir, e não progredir, no conhecimento científico ôntico em direção ao 

conhecimento ontológico. Heidegger não é de forma alguma um inimigo das ciências 

positivas, nem poderia ser. 

Enfim, Heidegger dá seu segundo passo. Para atingir a esfera ontológica há um 

caminho que, a seu modo, é compartilhado por Kant e pelo próprio Heidegger, o ser 

humano e seu papel na manifestação desse horizonte ontológico. Em Kant, o sujeito 

transcendental, em Heidegger o Dasein. Tanto a Crítica da razão pura quanto Ser e 

tempo são analíticas do ser humano e sua relação com o mundo. Não há como se furtar à 

encruzilhada que uma fundamentação da ontologia leva: a necessidade de compreender 

o papel do homem na manifestação desse horizonte, e é aqui que Heidegger se afasta do 

filósofo de Königsberg. 

O mundo está aí, a realidade está dada, para compreender a possibilidade deste 

fenômeno estou irremediavelmente ligado à possibilidade do próprio compreender, este 

é faculdade do homem. O conhece-te a ti mesmo grego revive numa virada copernicana. 

Mas a virada foi insuficiente. A separação do sujeito e objeto em campos opostos 
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 Aqui se insere a questão da decidibilidade colocada por Loparic (2005) já enfrentada anteriormente. 
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baseada no modelo de conhecimento científico amarrou Kant numa perspectiva que não 

permite o surgimento do fundamento ontológico da subjetividade o Dasein. Em 

verdade, é a falta da percepção desta fundamentação ontológica da subjetividade no 

fenômeno do Dasein que impediu Kant de atingir seu objetivo de fundamentar uma 

ontologia. Falhando em fundamentar uma ontologia, Kant recai numa fundamentação 

metafísica que repete o esquecimento do sentido do ser e se mantém na perspectiva de 

separação radical entre a subjetividade e o mundo.
80

 

Afirmar, portanto, que Kant fundamenta a metafísica tem uma trajetória 

peculiar no pensamento de Heidegger: um início adequado em dois passos, a busca do 

horizonte ontológico de fundamentação do conhecimento e o ponto de partida dessa 

busca na estrutura fundamental do homem; uma continuação inadequada na execução 

da tarefa, pois a estrutura metafísica de esquecimento do sentido do ser foi mantida 

nessa analítica do sujeito. Tanto concorda com o proceder kantiano o pensamento de 

Heidegger que se identifica com ele em uma semelhança metodológica fundamental: 

para Heidegger a Crítica é uma obra escrita segundo princípios fenomenológicos. 

“Podemos colocar brevemente desta forma: em sua postura básica o método da Crítica é 

o que nós, desde Husserl, entendemos, levamos a cabo e aprendemos a fundamentar 

mais radicalmente como método fenomenológico.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 49). 

Essa observação justifica a interpretação fenomenológica como a única 

possível para encontrar o verdadeiro sentido da Crítica da razão pura. Mas o resultado 

alcançado não é o mesmo que Ser e tempo, apesar das semelhanças. Há problemas na 

fenomenologia encontrada por Heidegger na Crítica, aqui excluímos a hipótese de 

problemas com o procedimento. O procedimento de Kant e o de Heidegger se 

assemelham nessa interpretação, mas os problemas kantianos não se encontram em seu 

método, senão na falta de radicalidade na analítica de seu objeto. 

Não compreender a Crítica numa perspectiva fenomenológica seria a causa de 

três tipos de mal-entendidos
81

 sobre os quais a filosofia construiu escolas que não fazem 

justiça ao pensamento kantiano. Mal-entendido metafísico, que leva ao eu absoluto 

através da absolutização da razão pura; mal-entendido epistemológico, trata a Crítica 

como um tratado de teoria do conhecimento; mal-entendido psicológico, entende a 

Crítica como um compêndio científico sobre faculdades mentais. 
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 Vide HEIDEGGER, 1928a, p. 113-115, e 145. 
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 Esses mal-entendidos, em nossa interpretação, correspondem a uma defesa do próprio Heidegger contra 

as acusações de um eu absoluto derivado de Husserl presente em Ser e Tempo. Tal acusação padece do 

mesmo mal-entendido sofrido por Kant (HEIDEGGER, 1928a, p. 50, 137). 
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Aqui pode surgir mais uma questão quanto à influência kantiana na obra de 

Heidegger: a pergunta sobre a trajetória de busca do horizonte ontológico partindo da 

análise do homem. Alguns argumentos em defesa desse questionamento podem ser 

elencados. Primeiro, faz parte da interpretação heideggeriana e não de um consenso ou 

projeto explicitamente anunciado por Kant a trajetória apresentada para apreender o 

horizonte ontológico a partir do homem. Segundo, em Kant encontramos o viés da 

ciência como ponto de ligação entre o homem e a perspectiva ontológica. O fenômeno 

humano abarca essa problemática epistemológica também na interpretação de 

Heidegger. Em Ser e tempo, a analítica deriva o problema da ciência do horizonte do 

Dasein como ponto inicial. 

Enfim, a semelhança entre o pensamento dos filósofos quanto a essa 

particularidade está mais ligada à interpretação heideggeriana que à influência kantiana. 

Heidegger influencia Kant nos seus livros muito mais que o inverso. 

O dissenso entre Heidegger e Kant, entretanto, se aprofunda a partir desse 

ponto. A abordagem kantiana do sujeito transcendental suscita várias críticas na 

interpretação de Heidegger. O ponto focal da discórdia é a incapacidade de Kant revelar 

o Dasein em sua constituição enquanto finitude. O tempo para Heidegger está mal 

colocado na estética transcendental, pois seu papel deve ressurgir como unificador das 

sínteses da apreensão, reprodução e reconhecimento
82

. 

O mais próximo que Kant chega de estruturar o fenômeno do Dasein na Crítica 

é na forma da imaginação transcendental que liga o entendimento à intuição
83

. Mas suas 

insuficiências são apontadas em várias passagens da interpretação heideggeriana. A 

oposição entre aquilo que Heidegger espera como tarefa do pensamento kantiano e a 

própria obra se reflete em sua crítica que chega a afirmar como falhas diversos aspectos 

da estrutura da filosofia kantiana. 

 

3.2.2 Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura: uma análise textual 

 

O estudo do texto da Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura 

(HEIDEGGER, 1928a) precisa ser direcionado. A mera questão sobre qual é a 

interpretação de Heidegger para o pensamento de Kant simplesmente não pode nos 

orientar em uma pesquisa sobre a obra. Por um motivo simples: todo o livro reflete essa 
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 HEIDEGGER, 1928a, p. 232. 
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 Idem, op. cit. p. 64, nota 21, p. 84 e p. 283. 
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interpretação. A visão heideggeriana sobre Kant envolve muitos elementos e diversas 

nuanças, precisamos restringir essa variedade em pontos de interesse direto para o 

trabalho. 

Em primeiro plano, evidenciamos a função acessória da análise textual: trata-se 

de um ponto de apoio para determinar a posição heideggeriana em Ser e tempo. Essa 

posição, por sua vez, presta-se a outra comparação: a comparação entre a posição 

heideggeriana e a posição de Husserl frente ao pensamento de Kant. A aproximação 

entre Husserl e Heidegger busca determinar a possibilidade de procedência do 

argumento continuísta. 

Os elementos que destacamos em Ser e tempo envolvem uma dicotomia nas 

citações de Kant: Heidegger por vezes ataca seu pensamento apontando suas falhas, por 

vezes exalta sua convergência ao projeto da analítica existencial. O desenvolvimento da 

Destruktion está na raiz dessa dicotomia. Buscaremos então reencontrar essa dicotomia, 

e como estamos diante de uma obra especificamente ligada ao pensamento kantiano, 

esperamos encontrar mais elementos para desenvolver a interpretação que confrontamos 

com a de Husserl. De modo acessório, ainda devemos nos deparar com a questão da 

influência da metafísica kantiana – que deve surgir como imbricada na Destruktion, 

com a dicotomia entre um Kant ontológico e epistemológico e outras questões diversas 

transversais ao problema, e que trataremos na medida em que as citações selecionadas 

nos dirijam. 

Percebemos inicialmente que a atitude heideggeriana encontrada em Ser e 

tempo, de apontar falhas do pensamento kantiano, se repete na obra de forma clara, 

inclusive em associação com a outra grande influência da obra, Aristóteles: “já em 

Aristóteles, assim como em Kant, há uma conexão entre as mais gerais determinações 

do ser dos seres e a proposição, juízo, ou entendimento. Mas por que essas 

determinações existem e se elas são legítimas – nem Aristóteles nem Kant enfrentaram 

estas questões.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 201). 

Uma falta da filosofia kantiana que expressa e exemplifica a falta de 

radicalidade quanto à exposição do horizonte ontológico do conhecimento. A 

insuficiente apreciação daquilo que são as categorias e como se ligam à proposição e ao 

mundo. Exemplo de resultado desta falta é apontado na dicotomia matéria e forma: 

“Kant, também, falha em inquirir mais profundamente sobre a admitidamente difícil 

origem destes conceitos [matéria e forma] e sua verdadeira função categorial.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 86). 
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A passagem faz referência à separação entre matéria e forma no pensamento 

kantiano. Kant caracteriza matéria e forma enquanto “determinável” e “determinante”, 

respectivamente (A266f, B322). Isso se mostra uma falha para Heidegger, que considera 

a caracterização vazia. Vazia por ser aplicável de vários modos como caracterização de 

diferentes contextos. Esse é apenas um primeiro exemplo do posicionamento de 

oposição que caracteriza o início da abordagem interpretativa heideggeriana. 

Compreender a interpretação heideggeriana de Kant – que passa necessariamente pela 

apreensão de sua oposição ao próprio Kant e pelo sentido e alcance dessa oposição, 

dentro do projeto de pensamento de cada filósofo – permite perceber a aproximação de 

que partilham e a distinção que os separa. Ainda outros exemplos das “correções” do 

curso de Heidegger, agora englobando tanto o aspecto positivo que aproxima Kant de 

sua analítica como o negativo, que o afasta: o problema da lógica. “Se a lógica 

transcendental tivesse sido estruturada de forma completamente correspondente à 

estética transcendental, então a lógica transcendental teria terminado com A130, B169” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 113). 

Uma disparidade entre a estética transcendental e a lógica transcendental se 

apresenta como um problema a ser explorado. A princípio, há uma descontinuidade no 

equilíbrio da obra. Heidegger na sequência indica uma virtude resultante desse trecho da 

obra kantiana: “Com a pergunta pela possível unidade a priori da pura intuição e puro 

pensamento o conhecimento ontológico emerge como um novo ponto central.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 114). 

Um ponto recorrente da crítica interpretação heideggeriana é a abordagem feita 

por Kant da lógica em sua obra. Nessa centralidade da lógica, está uma das mais 

importantes “correções” ou “falhas” do pensamento kantiano, ou ao menos da 

interpretação epistemológica dele. A primeira argumentação sobre um reducionismo da 

interpretação neokantiana está na desproporção entre a lógica transcendental e a estética 

transcendental. A explicação para tanto, segundo Heidegger, está na estrutura 

ontológica que se revela nesse ponto da investigação kantiana. A lógica transcendental 

se depara com um problema ainda velado na estética: o conhecimento ontológico. A 

tentativa kantiana de dar conta desse problema justificaria a disparidade de volume entre 

a estética transcendental e a lógica transcendental. O modo como Kant enfrenta a 

questão, que na visão heideggeriana se coloca como corretamente desenvolvida até o 

ponto a partir da estética, é que suscita um retrocesso e um desdobramento da 

“correção” anunciada anteriormente. 
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“Que Kant lide com o problema na lógica transcendental é uma 

indicação que a ontologia está fundada na lógica. Algo digno de nota 

emerge aqui, algo que determina toda problemática ontológica ou 

metafísica desde a antiguidade, especialmente em Aristóteles e Platão. 

O que é digno de nota é que a questão acerca da constituição 

ontológica dos seres, ontologia, é primariamente guiada pelo Logos” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 114). 

 

Em conformidade com a abordagem de Ser e tempo, Heidegger insere Kant na 

tradição metafísica para realizar a Destruktion e retira do próprio Kant os elementos que 

o lançam para além dessa tradição. A ambiguidade entre a falha e a virtude kantiana é o 

reflexo do projeto de Destruktion que se desenrola em um passo primeiro de crítica e 

num segundo de superação a partir do próprio pensamento, afinal é o próprio ser que 

desvela e vela seu sentido. A tradição a que Heidegger liga Kant é a do logos moderno, 

cartesiano, como na sequência de Ser e tempo. Já a essa altura, encontramos bons 

indícios de uma compatibilização abrangente entre a interpretação do pensamento 

kantiano realizada em detalhe nessa obra e em nossa projeção de interpretação retirada 

das passagens de Ser e tempo. Continua Heidegger a passagem: “A conseqüência 

posterior deste passo, que no todo se delineia no desenvolvimento do pensamento 

moderno desde Descartes, é a lógica de Hegel, que de acordo com seu título é o que nós 

usualmente entendemos por lógica, mas de acordo com seu conteúdo é pura ontologia 

ou metafísica.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 115). 

Nessas quatro primeiras passagens, está resumido um ponto importante da 

interpretação heideggeriana: o momento em que Kant ultrapassa a metafísica, mas ainda 

preso à tradição não se desvencilha totalmente dela. O indício é sua abordagem do que 

seria lógica transcendental: não é de forma alguma apenas lógica. 

Primeiro, o capítulo da lógica se mostra desproporcional ao da estética. O 

motivo é abarcar a problemática da possibilidade de unidade a priori de pura intuição e 

puro pensamento. Tal unidade não é um assunto pertinente à lógica, mas à ontologia. 

Do modelo de conhecimento científico, Kant revela a estrutura ontológica prévia que o 

fundamenta ao perguntar por essa unidade. 

O ponto a ser observado é a influência da tradição neste pensamento. O ponto 

escolhido por Kant para acolher sua descoberta, a pré-compreensão ontológica, é a 

lógica transcendental. Essa é a prova de que o filósofo não se liberta do erro metafísico 
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em relação à ontologia e se mantém preso à história da metafísica orientando a 

compreensão do ser pelo logos. Prova disso são as categorias herdadas de Aristóteles. 

A radicalidade desse movimento metafísico guiado pelo logos passa por Kant 

em direção a Hegel, que atinge o ponto máximo da percepção ontológica da realidade 

pelo viés da razão: a identidade entre ser e pensar. Prova disso é sua Lógica que nada 

tem de lógica, como a entendemos hoje, mas trata puramente de metafísica. 

Concluindo, Kant chega a prelinear uma ontologia fundamental, mas não a 

desenvolve, pois continua amarrado à tradição de esquecimento do sentido do ser. 

Assim, o filósofo se insere na história da metafísica, objeto da destruição heideggeriana. 

Portanto, não podendo ser modelo para a analítica existencial, mas objeto e contraponto 

de sua continuação na elaboração da ontologia fundamental, a Destruktion. Heidegger 

não poderia ter retirado de Kant um caminho para Ser e tempo, simplesmente por não 

existir tal caminho na Crítica; à luz da fenomenologia é que podemos perceber nos erros 

de Kant a possibilidade de uma ontologia fundamental, talvez vislumbrada, mas não 

desenvolvida. Kant não se permitiu superar a metafísica. 

A disparidade da divisão textual entre a estética e a lógica, que iniciou esta 

reflexão, se repete no estudo heideggeriano do texto. Em sequência a essa divisão 

textual, Heidegger aborda outra: a analítica dos conceitos e a analítica dos princípios. 

Vejamos que reflexão a divisão suscita no autor: 

 

A razão para esta divisão [da analítica transcendental entre analítica 

dos conceitos e analítica dos princípios] não é de modo nenhum clara. 

Ela surge como um tiro de uma arma e é o foco de todo mal entendido 

concernente a lógica transcendental. Por trás da aparente inofensiva 

divisão está escondida a questão central da genuína tarefa da lógica 

transcendental como distinta da amplamente aceita não-genuína e 

pressuposta tarefa colocada para ela, mesmo em Kant. (HEIDEGGER, 

1928a, p. 142). 

 

Um desdobramento do problema anterior. Explicitação da opinião defendida 

anteriormente como reflexo do posicionamento heideggeriano no qual o próprio Kant 

recua da tarefa que se revela em sua obra de fundamentação ontológica. Kant não 

percebendo o caráter ontológico que se revela na lógica transcendental segue uma 

problemática metafísica que a encobre. Um momento de encobrimento resultante dessa 

insuficiente compreensão é a divisão da analítica transcendental em analítica de 

princípios e analítica de conceitos. Divisão que em vista da tarefa genuína da lógica é 
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obscura e inútil. Uma falha que passou despercebida de Kant por sua direção derivada 

da tradição metafísica. 

O sentido das “correções” heideggerianas tem um ponto de origem no recuo 

kantiano frente à problemática ontológica a que seu próprio trabalho na Crítica o levou. 

A tarefa de fundamentação epistemológica, colocada mesmo em Kant, não é a genuína 

questão de seu próprio pensamento. Conforme anunciado, Heidegger tenta entender 

Kant melhor que ele mesmo se entendia. O problema se desdobra no modo como Kant 

se desvia da questão ontológica que a ele se revela: 

 

Mesmo tendo realizado um imenso esforço e se mantido refazendo e 

explicando o início deste segmento [a dedução transcendental dos 

puros conceitos do entendimento], ele ainda não consegue atingir uma 

clareza completa sobre ele. A razão é que Kant não teve sucesso em 

dominar a influencia tradicionalmente forte da lógica sobre a 

ontologia. Colocado de modo diferente, a inteira problemática da 

Crítica, em sua estrutura e na forma de sua execução, não é adequada 

para a originalidade do insight ao qual Kant chega no mais decisivo 

segmento da Crítica, onde ele sabota a si mesmo e mina sua própria 

fundação. (HEIDEGGER, 1928a, p. 145). 

 

Kant não dominou a lógica e sua influência na metafísica. Até aqui nada novo. 

Mas encontramos no trecho uma afirmação nova: Kant teve o lampejo de uma ontologia 

fundamental, e a forma comprometida da Crítica o impede de desenvolvê-la. O 

problema da ligação metafísica de Kant está na forma como desenvolveu a Crítica. Na 

forma da tradição em que o logos é a verdade do ser. Lembramos a crítica do parágrafo 

quarenta e quatro de Ser e tempo. 

Não há problema no método, Heidegger até o identifica com a fenomenologia. 

Não há um problema quanto à ontologia, Kant a percebe e a atinge na necessidade de 

formular uma estrutura prévia para o conhecimento. 

A Crítica da razão pura atinge o cerne da problemática sobre a fundamentação 

ontológica do conhecimento através de seu projeto, porém seu autor não enfrenta a 

questão. Esse é o erro e o motivo de correção a que remete Heidegger em suas 

observações críticas. O problema está na execução do projeto, que obedece à metafísica 

tradicional. 

Agora mais uma análise de divisão entre os textos kantianos, dessa vez entre as 

edições. A tese de uma correção, de uma ambigüidade entre epistemologia e ontologia 

em uma batalha interna no próprio pensamento kantiano surge da análise das diferenças 

entre as edições A e B da Crítica. 



 146 

 

E seguindo as elaborações da dedução transcendental em ambas as 

edições A e B, nós traremos à luz o quanto Kant hesitou com respeito 

ao mais crucial fenômeno e fundações de sua filosofia. É exatamente 

esta hesitação de Kant nesta dimensão central que é produtiva e 

instrutiva – e de modo algum uma deficiência de sua pesquisa 

filosófica. Pelo contrário, apenas indivíduos de segunda classe 

empoleirados confortavelmente e auto-satisfeitos e presunçosos em 

suas próprias opiniões ou pulam irresponsavelmente de uma opinião 

para a outra, dependendo do prospecto, colecionando por acaso 

qualquer coisa que cruze seu caminho. Apenas Kant e, por modos de 

comparação, Aristóteles – ambos que visualizaram tão claramente em 

uma meta radical e fundamental – poderiam e de fato hesitaram desta 

forma atrapalhada – ou, como Kant disse de si mesmo, poderiam 

experimentar tantos aborrecimentos. (HEIDEGGER, 1928a, p. 147). 

 

Um valioso argumento para a tese heideggeriana de um enfrentamento por 

Kant acerca da questão da fundamentação ontológica do conhecimento está na hesitação 

que caracterizaria suas dificuldades frente à continuidade de uma solução metafísica – 

epistemológica ou um novo caminho de pensamento a ser trilhado. Na opinião de 

Heidegger, a sobreposição das duas edições da Crítica não revela melhorias, 

desenvolvimento ou continuidade. A segunda edição demonstra os pontos centrais em 

que Kant vacila frente à tarefa de desenvolver uma ontologia fundamental. São nesses 

momentos em que ele recua de volta na tradição metafísica que tanto lhe pressionava. 

Portanto, é exatamente aqui que encontraremos o melhor material para 

conhecer os verdadeiros questionamentos que preocupavam Kant e os limites que seu 

pensamento superou ou deixou de superar. Se Kant vacilou é porque, de algum modo, 

pode vislumbrar dois caminhos diferentes. Um que seguiu cujo rastro percebemos nas 

decisões que tomou em modificações das duas edições. Outro velado diante do qual o 

recuo é nossa primeira pista. As supressões e direções abandonadas na primeira edição 

são um vislumbre que podemos compartilhar com Kant desse caminho não percorrido. 

O segundo caminho é que Heidegger se propõe a percorrer. 

Notadamente, a Dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento 

[B 129-69] na edição B alteram a edição A nas duas seções Dos princípios a priori da 

possibilidade da experiência [A 95-114] e Da relação do entendimento aos e objetos 

em geral e da possibilidade de se conhecerem a priori [A 115-28]. A segunda edição 

resume a edição A e nesse ponto apresenta diferenças substanciais de conteúdo e uma 

nova direção para o problema. 
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Ainda uma nota em relação à passagem é perceber como Heidegger parece 

anteceder aqui suas próprias hesitações e inconsistências futuras. Uma defesa para a 

virada que se preparava para dar? Improvável. O texto é de um momento em que nem 

mesmo sua analítica havia se estabelecido, não havia pensamento heideggeriano 

estabelecido para sofrer uma reviravolta; mas, sem dúvida, uma nota apropriada para 

quem possa argumentar que Heidegger nunca admitiu sua mudança. Por que o faria se 

Aristóteles e Kant por hesitarem se provaram grandes? Heidegger não hesitaria em 

mostrar-se vacilante entre dois pensamentos e mudar, virar para uma aproximação 

maior com o ser e o Ereignis. 

 

De qualquer modo, o fato de Kant, na apresentação da analítica 

transcendental dos conceitos, percorrer estradas estranhamente 

complicadas e entrecortadas e lidar com as últimas coisas primeiro e 

as primeiras por último não é mero descuido. Isto está, na verdade, 

baseado no fato de que Kant falhou em providenciar e preparar como 

fundamento – para toda a problemática da analítica e da lógica 

transcendental – uma sistemática e radical interpretação da intuição e 

do pensamento (do conhecimento ontológico tanto quanto do ontico) 

do ponto de vista privilegiado do Dasein. (HEIDEGGER, 1928a, p. 

173). 

 

Aqui encontramos o cerne da falta kantiana. O elemento que causou o recuo 

kantiano observado na alteração das edições, na negligência quanto ao horizonte 

ontológico do conhecimento que se revela na própria Crítica, o fundamento sobre o 

qual a tradição metafísica do logos, como está proposto em Ser e tempo, poderia ter sido 

superada e que se velou para Kant é o Dasein. A preparação prévia à investigação 

epistemológica do pensamento é ontológica, é o desvelamento do fenômeno do Dasein. 

A ontologia precede à lógica, não o inverso. Só pode haver fundamento para a lógica na 

ontologia, Heidegger percebe e declara essa tese, Kant aproxima-se dela, porém não a 

assume. 

O reflexo desse problema sem saída que é o recuo kantiano frente à 

necessidade de uma fundamentação ontológica resultará nas hesitações alegadas por 

Heidegger. Alguns exemplos são elencados no curso: “Kant não oferece informação 

alguma sobre porque inflexões possíveis da função de julgar enquanto tal devem se 

apresentar em quatro pontos de vista e porque precisamente destes quatro.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 176). 

Nem poderia, se a hipótese de uma filiação ao logos moderno dirige o 

desenvolvimento da Crítica. É a conclusão apresentada ao aproximar o logos moderno 
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de uma perspectiva epistemológica, baseada na dicotomia sujeito-objeto de molde 

cartesiano: “Mas isto mostra que toda a tábua não pode de modo algum ser justificada e 

desenvolvida em termos de lógica formal e que esta tábua não pode ser obtida através 

de uma inflexão da “função lógica do entendimento” como está indicado no título.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 176). 

A origem do problema se revela a seguir, Kant percebe o problema ontológico 

e tenta resolvê-lo com a filosofia disponível a sua época. Daí as impossibilidades, 

recuos e hesitações. 

 

Esta hesitação indica falta de claridade. Serão as quatro nomeadas 

características do juízo obtidas de modo puramente lógico – 

desconsiderado o caráter de relação objetiva do pensamento – ou 

seriam eles obtidos primeiro transcendentalmente, firmando-se sobre 

o juízo como uma função relacionada ao objeto? Esta questão crucial 

não está nem colocada explicitamente nem inequivocamente decidida. 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 176-7). 

 

Exemplo das hesitações, recuos e supressões a que a citação da página 147 se 

refere. O problema da tábua de categorias que não pode ser radicalizado pelo caminho 

de uma lógica como a entendemos, a falta de clareza e inconsistência do conteúdo dessa 

seção e a questão suprimida, reveladora do horizonte ontológico, são alguns dos pontos 

em que a análise heideggeriana se apoia para afirmar sua interpretação. 

O sentido das categorias e, em última análise, o sentido da própria lógica 

separam o pensamento kantiano da interpretação heideggeriana. Esse ponto deve ser 

levado em consideração neste trabalho. A lógica e sua posição em Kant e Husserl 

diferem essencialmente da apresentação heideggeriana, diferença reconhecida pelo 

próprio Heidegger nestas críticas que aqui expomos. Uma divergência essencial que 

impede a apropriação de um modelo de subjetividade ou projeto de fundamentação que 

corresponda à fundamentação científica da filosofia. As direções do pensamento de 

Heidegger são opostas à de Husserl e Kant. Da ontologia para a epistemologia no 

primeiro, da epistemologia para a ontologia nos últimos. 

É da lógica que surge o ponto de encontro entre as Investigações de Husserl, os 

Fundamentos metafísicos da lógica de Heidegger e a raiz da ambigüidade e recuos da 

Crítica kantiana. “Ao contrário da opinião do próprio Kant, lógica é a disciplina 

filosófica que está menos fundamentada e menos rigorosamente desenvolvida – uma 
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disciplina que não foi nem uma vez apreendida e assegurada em sua problemática 

central.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 177). 

A opinião de Heidegger sobre a lógica é marcadamente permeada de sua 

interpretação da tradição metafísica apoiada em sua estrutura. Estrutura que se mantém 

afastada de um desenvolvimento ontológico e na qual Kant está irremediavelmente 

aprisionado. A opinião de Kant e Heidegger sobre a função da lógica não poderia ser 

mais diferente. Aqui mais um exemplo do problema da influência da metafísica como 

freio que impede Kant de desenvolver o horizonte ontológico do conhecimento. Como 

visto anteriormente, na análise da citação da página 173, esse problema poderia ter sido 

contornado com um direcionamento original do ponto de vista privilegiado do Dasein. 

O caminho escolhido por Kant foi a filiação com a tradição epistemológica da lógica.  

“Assumindo os quatro momentos do juízo como princípios de divisão, Kant sem 

qualquer critério seguiu uma doutrina da lógica tradicional que na verdade se tem 

tomado por garantia, mas que é profundamente questionável.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 

178). 

Continua a crítica à lógica, conforme observamos na nota anterior. Explícita a 

posição crítica que assume, Heidegger volta o foco para o caminho não percorrido, a 

fundamentação ontológica da qual Kant se esquivou. Heidegger procura o Kant que 

poderia ter sido no Kant que não foi da tradição metafísica. É o próximo passo. 

 

Quando alguém lê a Crítica sob a pressão da tradição e se depara com 

o poder da imaginação, este poder lhe parece a primeira vista como 

uma suspeita faculdade da alma, i.e., fantasia. Por se pensar que é 

preciso purificar Kant da psicologia, se passa por cima de todos estes 

fenômenos. Ao fazer isso, nos tornamos presos com as palavras e 

cegos para a dimensão do Dasein humano, dentro do qual Kant de fato 

olhou, apenas para afastar-se assustado. (HEIDEGGER, 1928a, p. 

189). 

 

O lampejo de que fala a passagem na página 145, “a originalidade do insight”, 

e do qual Kant recua, de volta na tradição metafísica que o emperra (a “ontologia 

fundada na lógica” na página 114), por não fundamentar o Dasein propriamente como 

revela o trecho em 173. Esses três passos resumem a trajetória kantiana e são o âmago 

da interpretação heideggeriana. 

Resta revelar o que Kant percebeu em seu lampejo da ontologia fundamental. 

Para isso Heidegger propõe a interpretação de um elemento particular da Crítica o 

poder da imaginação. Ela representa o mais próximo daquilo que nos Fundamentos 
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metafísicos da lógica ocupa lugar central na questão da subjetividade: a transcendência. 

Esse distanciamento surge na obra: 

 

Há basicamente três momentos básicos que confundem a questão da 

dedução transcendental: (1) separação das categorias de sua relação 

crucial com a intuição pura, (2) a opinião de que a pura intuição 

sozinha pode produzir os objetos (opinião que além disso se opõe a 

tese colocada que intuições sem conceitos são cegas), e (3) a 

compreensão do a priori como o que reside no sujeito isolado, que é 

dado inicialmente e antes de qualquer relação com um ob-jeto. 

Colocado brevemente, o que confunde a questão da dedução 

transcendental é a compreensão de um a priori livre de transcendência 

[transzendenzfrei]. (HEIDEGGER, 1928a, p. 213). 

 

Continua, 

 

Todos os três momentos estão ultimamente fundados na fundamental 

e crucial deficiência no posicionamento de Kant do problema das 

categorias em geral, em construir mal o problema da transcendência 

– ou melhor dizendo, falha em ver transcendência como uma 

determinação original e essencial da constituição ontológica. [...] 

Transcendência é a pressuposição da possibilidade do próprio ser do 

Dasein. (HEIDEGGER, 1928a, p. 213). 

 

Heidegger identifica três falhas no pensamento de Kant quanto ao caráter do a 

priori como subjetividade isolada. Aqui explicita a derivação de falhas pontuais 

relacionadas à tradição metafísica da subjetividade, arraigada no pensamento kantiano, 

em sua origem mais profunda: a transcendência do Dasein que não foi desenvolvida. 

Ainda em outra parte a colocação aparece: “O problema da transcendência é 

usualmente – e também em Kant – iniciado como um problema colocando o sujeito de 

um lado e o ob-jeto de outro lado como duas coisas extensas.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 

216). 

A transcendência originária, pré-compreendida no horizonte prático da 

significância, é a melhor caracterização da subjetividade que encontramos em 

Heidegger. As categorias são a expressão ôntica desse ser-no-mundo ontológico, e 

assim aqui podemos ligar o sujeito heideggeriano ao conceito próprio de transcendência 

kantiano, ressalvado o aspecto negativo: o sujeito de Heidegger é aquele que está por 

trás da transcendência kantiana, sua condição ontológica de possibilidade. O sujeito de 

Heidegger é aquele que falta para tornar a transcendência kantiana numa transcendência 

ontológica. 
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Para ter chegado a essa transcendência, Kant precisaria superar o conceito de 

categoria, herdado de uma tradição aristotélica. Tarefa que, na concepção 

heideggeriana, não se completou. “Colocado de maneira breve, a tarefa da dedução 

transcendental é abrir a essência ontológica das categorias, i.e., mostrar aquilo que 

forma o verdadeiro conteúdo destes conceitos.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 218). 

Falamos numa necessidade a que a trajetória do pensamento kantiano chegaria 

dada sua proposta e forma: uma abertura do pensamento ontológico. A abertura se 

mostra necessária nesse ponto, na dedução transcendental, e é nela que surge a 

problemática do recuo kantiano para uma metafísica da subjetividade. Heidegger aqui 

explicita o local em que a Crítica atinge seu ápice em direção à ontologia e também seu 

recuo de volta para a metafísica. De volta à separação dos problemas da subjetividade e 

da objetividade em polos independentes: “Ele [Kant] falha em ver que, levando 

radicalmente a cabo o lado subjetivo da tarefa da dedução, a tarefa objetiva já estará 

resolvida. [...] Kant não percorre este caminho.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 225). 

Desdobramento da pressão da tradição metafísica na filosofia de Kant que 

percorre o caminho da subjetividade isolada da modernidade. Perceba a explícita causa 

apontada por Heidegger: faltou a Kant radicalidade. Se ele aprofundasse o 

questionamento da subjetividade, resolveria já o da objetividade, pois atingiria a 

transcendência que funda o ser-no-mundo e o próprio Dasein. Kant opta por recuar 

frente ao sujeito radicalmente considerado e tentar representar a objetividade isolada em 

uma coisa em si. 

A falta de radicalidade leva Kant a uma confusão sobre o questionamento 

apropriado acerca da possibilidade das categorias em sua ligação com sujeito e objeto. 

 

A questão não é como as categorias se referem aos objetos e como 

elas, enquanto categorias, são trazidas a tona no caminho que 

relaciona sujeito e objeto. Na verdade a questão concerne a própria 

possibilidade deste caminho. [...] Aqui estamos lidando novamente 

com o problema da transcendência (que está oculto para Kant) – e 

certamente não com o problema da transcendência ontica como uma 

certa relação factual de um sujeito factual com uma coisa definida e 

extensa. Estamos lidando com a relação do sujeito ou Dasein com os 

seres em geral, com a relação do Dasein para com o ser. 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 226). 

 

Confusão do ôntico com ontológico. Perceba um ponto interessante nesta 

colocação: Heidegger escreve e grifa uma equivalência entre sujeito e Dasein. Essa é 

uma equivalência cujo sentido deve levar em conta a especificidade com que Heidegger 
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aproxima os conceitos. A subjetividade heideggeriana só pode ser entendida como 

transcendência nos termos como definimos em nosso primeiro capítulo, já desvinculada 

do logos moderno, daí o ocultamento do problema da transcendência que aponta no 

pensamento kantiano. O problema de Kant é não desenvolver o sujeito. Assim, como 

declarar que pode haver uma subjetividade kantiana na obra de Heidegger? “Aqui 

novamente a deficiência fundamental do questionamento kantiano se mostra em seu 

núcleo. Kant não assegura previamente a dimensão da constituição ontológica básica a 

priori do Dasein.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 228). 

Nova afirmação da falta fundamental de Kant: ausência de desenvolvimento do 

Dasein. Um ponto a ser tomado em consideração é a falta de seu questionamento a 

priori do Dasein. Um dos pontos de derivação do argumento continuísta se refere ao 

apriorismo do Dasein que seria retirado de Husserl em sua interpretação não psicológica 

do a priori kantiano. Aqui, sem pretender esgotar esse assunto que não é o cerne de 

nosso trabalho, mas adere paralelamente ao argumento continuísta, acreditamos 

encontrar uma pista para sua solução. O próprio Heidegger afirma faltar o apriorismo de 

uma apropriação do Dasein no pensamento kantiano. Se for convicto em sua crítica e ao 

mesmo tempo retirar de Kant o modelo de apriorismo de sua subjetividade, Heidegger 

entrará em uma contradição. A saída possível é entender o apriorismo enquanto modelo, 

como instrumento, servindo para a analítica existencial. A inspiração formal da 

terminologia não reflete a direção oposta que dá ao pensamento kantiano. Por falar que 

falta uma análise a priori do Dasein e ao mesmo tempo usar o apriorismo nessa 

expressão não está Heidegger se contradizendo, mas já expondo aquilo que pode ser 

convencionado como inspiração kantiana. O modelo do apriorismo é retirado de Kant e 

Husserl, mas não justifica uma tese de influência quanto ao conteúdo do pensamento 

entre Heidegger e Kant, ou mesmo entre Heidegger e Husserl. É perceptível e justa a 

analogia com a fenomenologia que inspira Heidegger, mas diverge bastante em seu 

conteúdo e resultados com a de Husserl. 

Seguindo no curso de Heidegger sobre Kant, já se aproximando de seu 

desfecho, trata Heidegger de exemplificar a deficiência ontológica de fundamentação do 

pensamento de Kant sobre a transcendência: “Nós sabemos que o problema da 

transcendência do sujeito aos ob-jetos permanece pouco claro para Kant. A mais clara 

indicação para isto é a segunda, ou subjetiva, concepção de aparência.” (HEIDEGGER, 

1928a, p. 230). 
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A pesquisa de Heidegger se revela em um indício que o levou às polêmicas 

conclusões sobre deficiências no pensamento de Kant de fundamentação da metafísica. 

O indício é a concepção de Kant sobre a aparência (fenômeno), uma concepção 

hesitante entre aspecto subjetivo ou dado objetivo. 

O fim do parágrafo citado termina com a confirmação do uso por parte de 

Heidegger dessa hesitação como indício para construir sua interpretação. “Kant vacila 

entre estas duas concepções de aparência” (HEIDEGGER, 1928a, p. 230). Nessa altura 

da obra é que surge uma segunda fonte de discordância, em parte derivada da direção já 

apontada de ocultamento da transcendência da subjetividade: a insuficiente apreensão 

da temporalidade ontológica. Kant recua da analítica e perde o sujeito e a 

temporalidade. 

 

[...] precisamente esta relação com o tempo não é desenvolvida na 

interpretação kantiana da síntese do reconhecimento. Pelo contrário, 

esta relação está ainda mais explicitamente encoberta por uma 

interpretação errada que já estava anunciada ao se nomear esta terceira 

síntese “reconhecimento”. Talvez não seja acidental, mas enraizado no 

conceito kantiano de tempo, a falha que deve surgir ao trabalhar a 

síntese em sua relação com o tempo. (HEIDEGGER, 1928a, p. 241). 

 

Já no penúltimo parágrafo de seu curso surge a questão que pode decidir se há 

uma influência kantiana em Ser e tempo no que diz respeito a algum resquício 

metafísico. A temporalidade desenhada como finitude do Dasein por Heidegger pode ter 

suas raízes na crítica à estrutura das sínteses (apreensão, reprodução e reconhecimento) 

do poder da imaginação em sua relação com o tempo. 

Seguindo a linha de raciocínio, acompanhamos a descoberta de um projeto de 

ontologia na Crítica da razão pura. Segundo, encontramos as inconsistências desse 

projeto em hesitações que se traduzem num recuo de Kant frente à tarefa proposta. 

Essas hesitações são fruto de uma tradição metafísica da qual Kant não escapa que se 

mostra na sua percepção do papel da lógica. 

Ainda na trilha da interpretação heideggeriana, o momento que precede o recuo 

e que evidencia a tradição metafísica kantiana revela sua principal deficiência, a 

ausência de compreensão do fenômeno ontológico do Dasein. No momento em que a 

Crítica leva Kant em direção ao Dasein, Kant recua. Esse momento foi a elaboração do 

poder da imaginação. O recuo de Kant evitou o desenvolvimento da imaginação que em 

sua relação com o tempo se mostra prejudicado. A seguir, Heidegger traça o caminho 
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insuficiente que as sínteses que relacionam o poder da imaginação ao tempo tomam no 

pensamento de Kant. Da insuficiência desse caminho, podemos tentar construir uma 

nova compreensão do tempo, o que falta em Kant é a compreensão do Dasein, 

especificamente sua temporalidade enquanto finitude. O tempo existencial é a solução 

que Heidegger apresenta para as faltas kantianas, a finitude é o que separa Ser e tempo 

da Crítica da razão pura. Esse ponto é o ápice de uma trajetória de recuo frente à 

ontologia, o desvio em direção à lógica da tradição metafísica começa nas categorias do 

entendimento, aprofunda-se na subjetividade isolada, e dessa inobservância da 

transcendência surge por fim o problema de um conceito de temporalidade insuficiente 

na relação das sínteses da imaginação com o tempo. “Aqui a ruptura interna nas 

fundações do problema de Kant se torna clara: a falta de conexão entre tempo e 

apercepção transcendental.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 242). 

O problema se refere à conexão inexistente entre a síntese do reconhecimento e 

o tempo. As outras sínteses, apreensão e reprodução, podem se estruturar 

temporalmente, pois pertencem às figuras do passado e presente em sua constituição. “A 

caracterização apresentada até agora dos dois modos de síntese as revelam como dois 

atos primordiais que pertencem um ao outro e que não são nada mais que a maneira na 

qual o puro tempo está aberto em seu agora e não-mais-agora, como presente e 

passado.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 240). 

Falta exatamente a figura mais importante no esquema heideggeriano, o futuro, 

que em termos de Dasein só se pode compreender através da finitude. Esta finitude está 

vedada para Kant. “E não se mostra como estas sínteses surgem de uma raiz comum. 

No entanto, nós devemos inquirir nesta direção; e isto significa que nós devemos tomar 

seriamente a relação ao tempo da terceira síntese. [...] Nós devemos enfatizar 

explicitamente que ao interpretar a terceira síntese nós vamos para bem além de Kant” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 243). 

Essa nova direção que Heidegger se propõe o levará para a temporalidade do 

Dasein. Está caracterizado um caminho de desenvolvimento da temporalidade 

ontológica na obra. Talvez impossível dizer se inspirado em Ser e tempo ou se o 

inverso, mas no que se refere ao tempo podemos afirmar que há uma correlação entre a 

interpretação fenomenológica e a analítica existencial. Mais importante é o trecho 

grifado pelo autor indicando que, mesmo assumindo como hipótese o surgimento da 

interpretação ontológica do tempo na interpretação fenomenológica de Kant, não 



 155 

podemos creditar à filosofia kantiana, em sua ligação com a tradição metafísica, 

nenhuma influência estrutural em Ser e tempo. 

Está então afastada a possibilidade de uma influência metafísica e portanto 

qualquer resquício metafísico na temporalidade da analítica existencial. Irrelevante se 

tal temporalidade deriva ou não da interpretação fenomenológica realizada por 

Heidegger, pois como vimos o desenvolvimento da finitude a partir da insuficiência de 

relação entre a síntese do reconhecimento e o tempo é um caminho apontado pela leitura 

de Kant. Não um caminho percorrido, apenas uma possibilidade aberta por seu 

pensamento. Heidegger pensa em Kant aquilo que o filósofo deixou de digno de ser 

pensado. Resolve-se aqui a aporia, mesmo que hipotética, de um tempo ontológico 

nascido da interpretação de Kant, mas que nada tem de kantiano. 

Definida a segunda grande falta no questionar da subjetividade, a finitude, 

Heidegger, seguindo a linha da Destruktion de apontar a falta e prosseguir no caminho 

aberto por ela, explora um último mérito kantiano. A síntese e sua relação com o tempo 

buscam uma solução para a tarefa de apreender ontologicamente as categorias. Essa 

solução, que se mostra insuficiente em seu resultado, abre o caminho para a solução: a 

ontologia deve preceder e fundar a epistemologia que o problema envolve. Esta é quase 

a base literal do curso ministrado um ano depois, Fundamentos metafísicos da lógica. 

Não parece estranho, não mais, que nessa obra encontremos ricas referências ao 

problema da subjetividade: a lógica suscita essa problemática ao partir da Destruktion 

do logos moderno. Enfrentemos o questionamento da síntese: 

 

Como Kant diz, nós precisamos de uma síntese de reconhecimento, de 

conhecer-novamente. Mas esta expressão é enganadora, porque ela 

não pode se referir a um ato completo e especial de conhecimento, 

pois é precisamente a união das três sínteses que forma o 

conhecimento. O ato que torna possível a relação ao objeto na 

apreensão e reprodução é o ato de identificação. (HEIDEGGER, 

1928a, p. 245). 

 

Localização do problema da terceira síntese do conhecimento, a síntese do 

reconhecimento. É da relação dessa síntese com o tempo que Heidegger retira uma via 

de pensamento que permite estruturar uma analítica existencial a partir do pensamento 

(ou da falta essencial do pensamento) de Kant. 

 

Assim dizemos que a tarefa fundamental da elucidação da 

possibilidade interna de relação aos objetos, a abertura da base 
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unificada que fundamenta a inter-relação das três sínteses, 

necessariamente nos força para uma explicação da estrutura do sujeito. 

A aparentemente inofensiva denominação das três sínteses se lança ao 

problema da unidade original do tempo e da apercepção 

transcendental no sujeito, ou seja, em direção a questão da estrutura 

ontológica primordial do sujeito enquanto sujeito. Como veremos, o 

problema da dedução transcendental como elucidação da essência 

ontológica das categorias não é de modo algum uma questão jurídica 

de validade. Na verdade, este problema é basicamente o que nós 

chamamos interpretação ontológica fundamental do Dasein. 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 252). 

 

A apreensão, a reprodução e o reconhecimento em termos heideggerianos, ao 

se relacionarem com o passado, o presente e o futuro, demonstram a necessidade de 

identificação no núcleo da síntese do reconhecimento. Chegamos a um ponto crucial no 

pensamento de Kant: a necessidade de fundamentar o horizonte ontológico do Dasein. 

Aqui se desenha o caminho que Heidegger toma partindo do ponto em que Kant parou e 

recuou. 

O pensamento que surge no leitor atento ao pensamento de Kant só pode levá-

lo a explorar essa região vital que permaneceu inexplorada e que Heidegger aponta 

como decorrência necessária de uma interpretação fenomenológica: a interpretação 

ontológica do Dasein. 

Essa superação de Kant a partir do próprio Kant é para Heidegger não uma 

correção de uma falha, mas a atitude necessária e reverente para com um grande 

pensador: tornar sua obra viva, fazê-la falar para além de seu tempo e suas fronteiras. 

Não o trabalho para um autor irresponsável para com o legado de um pilar da cultura 

ocidental, pelo contrário. “Kant pressupõe um leitor resoluto. Ele possuiu a paz interior 

que um grande esforço semeia através do Dasein. Na base desta paz ele poderia esperar, 

não por leitores de seu livro, mas por aqueles que lutariam com os problemas do 

pensamento – por aqueles com quem a existência de Kant estava comprometida.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 229). 

Chegamos ao final do livro. Nas últimas páginas da obra, Heidegger retoma as 

premissas de sua interpretação, como por exemplo: “Kant retém o ontologicamente 

pouco claro ponto de partida do sujeito como inaugurado por Descartes.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 258). 

A ligação do pensamento kantiano com a história da metafísica é um ponto 

vital do projeto de Destruktion de Ser e tempo. Através da compreensão kantiana da 

lógica da tradição e de suas inconsistências na relação com o tempo, Heidegger é capaz 
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de localizar o pensamento de Kant nesta trajetória. Ainda mais, além de pertencer à 

história da metafísica, Kant está ligado a um desdobramento particularmente criticado 

por Heidegger: a metafísica do sujeito iniciada com Descartes. 

A subjetividade moderna é um desdobramento do esquecimento do sentido do 

ser na história da metafísica, que obstruiu a via privilegiada de acesso ao horizonte 

ontológico do conhecimento, a analítica existencial do Dasein. O passo essencial é a 

união da Destruktion e da analítica em um projeto único de ontologia fundamental. A 

analítica existencial é uma antecipação da Destruktion da história da metafísica em seu 

ponto culminante da modernidade, a constituição metafísica do sujeito. 

Nessa encruzilhada, chegou Kant com seu pensamento e nesse caminho 

posiciona a necessidade de superação para além e a partir de seu pensamento. O que 

chamamos sujeito da modernidade deve dar lugar à analítica do Dasein. A exigência de 

Ser e tempo emerge da interpretação do pensamento de Kant, como deve surgir da 

interpretação fenomenológica de toda modernidade. E na esteira dessa exigência está 

uma superação da subjetividade: “Mas ele [Kant] não vê claramente a função positiva 

da interpretação das fontes do conhecimento que estão no sujeito; ele não vê a 

subjetividade do sujeito como a dimensão de origem.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 261). 

Não resta espaço para a hipótese de filiação entre a subjetividade kantiana e o 

Dasein heideggeriano. A visão de oposição que Heidegger apresenta frente a Kant 

reflete a oposição a Husserl, é a oposição a toda filosofia descendente da subjetividade 

moderna, da subjetividade cartesiana: “Ao lidar com o problema da auto-identificação, 

Kant se aproxima perigosamente da res cogitans de Descartes. [...] Em um ponto da 

Crítica Kant fala diretamente do tempo “pertencente à unidade do eu” [A362]. Mas o 

modo deste pertencer permanece obscuro, e o tempo é simplesmente algo presente no 

sujeito.” (HEIDEGGER, 1928a, p. 268). 

O problema da subjetividade permanece, em Husserl e Kant, insuficientemente 

colocado: “Certamente Kant não resolveu o problema da unidade da subjetividade 

concreta. Na verdade ele nem por uma vez colocou este problema adequadamente.” 

(HEIDEGGER, 1928a, p. 268). 

Finalizando a linha argumentativa nessas passagens de exemplo e reforço, 

encerramos a apresentação da Interpretação fenomenológica da crítica da razão pura. 

Nas citações específicas, percebemos que a falta de radicalidade em Kant o impediu de 

perceber o vício da subjetividade moderna atrelada a uma razão apartada de qualquer 

desvelamento da diferença ontológica. O sujeito kantiano não consegue se libertar da 
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substância pensante cartesiana e assim não desenvolve uma ontologia fundamental, não 

desvela a finitude do homem como sua constituição fundamental. Paliativamente, 

impõe-se a imaginação transcendental, o mais próximo que Kant chega do Dasein, mas 

mesmo ela foi insuficiente e posteriormente diminuída na Crítica. 

O curso de Heidegger nos dá uma boa perspectiva de sua posição crítica frente 

ao pensamento kantiano. Junto com a avaliação da presença de Kant na obra capital de 

Heidegger, podemos medir até que ponto a filosofia kantiana permite, ou mesmo apenas 

inspira negativamente, o desenvolvimento da analítica do Dasein e sua polêmica 

consequência, o desenvolvimento da questão da subjetividade. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Podemos sintetizar os resultados desta pesquisa na construção de uma linha, de 

uma trajetória de abordagem, para interpretar o pensamento de Martin Heidegger. Os 

estudos sobre o autor usualmente começam com a preocupação em superar a diferença 

ontológica e estruturar a ontologia fundamental. Por mais correta que tal estratégia se 

mostre, pois é literalmente semelhante à apresentação do projeto de Ser e tempo, ela 

tende a esconder problemas que perpassam o pensamento heideggeriano na efetiva 

realização de seu plano. A proposta deste trabalho é introduzir uma abordagem mais 

eficiente para detectar essas dificuldades, explicar seu desenvolvimento e permitir sua 

solução. 

O problema da subjetividade é obscurecido pela abordagem tradicional sobre o 

pensamento de Heidegger. O sujeito perde possibilidades de desenvolvimento por sua 

ligação com a história da metafísica – a metafísica moderna em particular –, que é o 

objeto do processo de Destruktion. Da mesma ligação resulta a exigência de uma análise 

e restabelecimento da posição da subjetividade no projeto de ontologia fundamental. 

Mas a efetivação de uma “correção” da subjetividade geralmente dá lugar ao 

desaparecimento do sujeito, fato que pode até ser a conseqüência última da ontologia 

fundamental. Para ajustar tal distorção é necessário um processo de reapropriação 

daquilo que há para ser pensado na subjetividade. 

Aqui temos uma abordagem cujo ponto de partida é a reflexão sobre a 

reapropriação, a correção do sujeito nas obras de Heidegger. A exposição de nosso 

primeiro capítulo pretende demonstrar a viabilidade de um estudo como esse. A análise 

dos textos do período entre 1925 e 1930 confirma um esforço do autor para efetivar a 

“correção” da subjetividade ao mesmo tempo em que caracteriza a tarefa como um 

passo dentro de seu projeto de Destruktion, que por sua vez é um passo de seu projeto 

de ontologia fundamental. Assim, a ordem que o pensamento exige para realizar o 

projeto de ontologia fundamental restabelece a análise da subjetividade como um ponto 

de partida, e não como um tema proibido pela estrutura da analítica existencial. 

O resultado da analítica toma uma perspectiva que se estende pelos anos 

posteriores a Ser e tempo, quando percebemos a trajetória do tema da subjetividade 

dentro da década de 1920. A colocação do problema, seu desenvolvimento, seu 

enfraquecimento e o posterior abandono da solução (aqui já no meio da década de 1930, 
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com o chamado segundo Heidegger) sugerem, em menor escala, toda a transformação 

porque passou a filosofia heideggeriana no percurso de seu projeto de pensamento. 

Confirmamos então, com nosso primeiro capítulo, a procedência de um 

questionamento da subjetividade em Heidegger. O período específico e as ressalvas 

acerca da não equiparação com a subjetividade moderna devem, no entanto, ser 

respeitados. O sujeito heideggeriano está caracterizado como transcendência originária e 

faz parte de uma preocupação específica dentro do projeto da Destruktion, elaborado 

como desdobramento da analítica existencial. A questão subseqüente e que pretendemos 

responder é se tal abordagem da subjetividade corresponde a uma continuidade de um 

projeto fenomenológico husserliano. 

A perspectiva gerada pela abordagem do sujeito gera conseqüências na própria 

percepção do movimento fenomenológico. Os dois motivos principais para tanto são: a 

interpretação da fenomenologia como projeto restrito às direções traçadas por Edmund 

Husserl se tornará difícil de sustentar; e as diversas utilizações desse projeto pelos 

intérpretes como argumento para sustentar modelos de subjetividade em Heidegger 

também encontrará obstáculos. Em resumo, a fragmentação da fenomenologia sugerida 

pelo raciocínio apresentado acaba por dificultar a tese dos comentadores que apóiam a 

presença da questão da subjetividade em Heidegger. Isso porque o sujeito heideggeriano 

se apresenta nos intérpretes como uma continuidade do projeto husserliano. Por não 

aceitar essa caracterização, esta pesquisa precisa refutar o argumento continuísta para 

estabelecer uma problemática da subjetividade autêntica e originalmente heideggeriana. 

O segundo capítulo explana os dois principais argumentos continuístas: o 

francês e o escandinavo. Ambos remetem a Husserl como pai de qualquer subjetividade 

fenomenológica no projeto heideggeriano. Apesar de concordarmos com esses autores 

quanto à possibilidade de estabelecer uma subjetividade no pensamento heideggeriano, 

nós divergimos quanto à sua estrutura. Divergência que exige o combate à origem e à 

função que são atribuídas ao sujeito no projeto do filósofo. 

As principais possibilidades estabelecidas na relação entre Husserl e Heidegger 

são analisadas para evidenciar um distanciamento entre seus projetos de fenomenologia. 

Tanto em linhas gerais, como apresenta o argumento francês, quanto na especificidade 

das Investigações lógicas, característica do argumento escandinavo, há divergências 

estruturais que podem ser apontadas através das disparidades de visão dos autores sobre 

a filosofia. Muitos exemplos retirados da própria biografia de ambos e da 

correspondência que compartilharam sugerem um distanciamento de conseqüências 
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importantes para a interpretação de seus sistemas. A perspectiva ética, por exemplo, que 

se baseia em uma posição continuísta da subjetividade em Heidegger, será 

substancialmente afetada por um afastamento do pensamento de Husserl (como no caso 

de Levinas, no que concerne ao problema desta tese), assim como as tentativas 

correspondentes de elaborar uma “ética da autenticidade”. Mas para uma confirmação 

desse distanciamento que se sustente a partir da própria obra é preciso sujeitar os textos 

a uma comparação. 

No capítulo segundo, estão expostos os argumentos que levantamos para 

sustentar nossa resposta negativa à pergunta acerca da validade do continuísmo. Para o 

caso de Levinas e de alguns intérpretes seus, o argumento será o problema da 

fragmentação de que padece sua versão; já na interpretação escandinava, o problema é o 

pressuposto kantiano que ela invoca. 

Da interpretação escandinava surge a necessidade de confrontar o Husserl da 

terceira investigação lógica com a interpretação heideggeriana de Kant. Isso nos levou a 

encontrar um forte argumento para inviabilizar uma convergência de projeto 

fenomenológico da subjetividade. Ao interpretar Kant, principalmente quanto ao viés 

epistemológico, Heidegger busca “corrigir” seu pensamento, do mesmo modo como 

busca “corrigir” a subjetividade moderna. Demonstrada a influência kantiana como uma 

inspiração negativa, como um pensamento que é objeto da Destruktion, nós podemos 

oferecer uma resposta ao continuísmo: Heidegger não pode ser continuísta, pois seu 

pensamento da subjetividade parte de uma direção oposta à de Husserl e Kant. Para 

Heidegger, a ontologia precede a epistemologia. Assim, o sujeito que conhece, as 

categorias, a lógica científica e a intuição categorial se apresentam como formas 

estruturais, manifestações metafisicamente determinadas, que revelam ontologicamente 

um conteúdo diverso de pensamento. Não se trata de fundamentar a ontologia 

cientificamente, de torná-la uma ciência, mas sim perceber e afirmar que a ontologia é a 

única possibilidade de fundamento da ciência. 

A comparação entre o pensamento de Kant e seus efeitos na fenomenologia 

eidética de Husserl e na fenomenologia hermenêutica de Heidegger é o argumento que o 

terceiro capítulo apresenta para resolver o problema do continuísmo a partir da obra dos 

pensadores. O impacto que Kant teve nas obras de Heidegger passa insuspeito em 

muitos intérpretes de seu pensamento, mas é fundamental na elaboração do projeto de 

Ser e tempo. O terceiro capítulo, com a análise da Interpretação fenomenológica da 

crítica da razão pura, mostra como Kant é o grande exemplo, a grande tarefa e mesmo 
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a inspiração do projeto da Destruktion. A “correção” que Heidegger faz dos “erros e 

recuos” kantianos é a analogia à “correção” de sua noção de subjetividade. Percebe-se 

nessa atividade a Destruktion em processo de realização. Aquilo que Heidegger 

pretende fazer com a história da metafísica é o que faz com Kant, e que por analogia 

expomos na análise de sua reapropriação da subjetividade. 

A incompatibilidade do projeto, que precisamente separa o filósofo do mestre 

Husserl, se torna patente com sua perspectiva sobre o papel da ciência em Kant. A 

filosofia fenomenológica husserliana tem um lugar para o saber científico bastante 

afastado daquele que se apresenta na interpretação que Heidegger faz da Crítica da 

razão pura. 

Assim fechamos o círculo e do afastamento entre Heidegger e Husserl podemos 

confirmar a possibilidade de uma subjetividade originariamente heideggeriana, baseada 

nas inspirações da Destruktion do pensamento kantiano e construída seguindo a mesma 

trajetória das análises realizadas sobre ele. Lançada está uma perspectiva que também 

permanecia oculta na comum interpretação da filosofia heideggeriana: a inspiração 

kantiana para a superação do logos moderno, e, portanto, para todo o processo de 

correção (em última análise a própria Destruktion) da subjetividade, do pensamento de 

Kant, da própria metafísica. A conclusão: é necessário o resgate de Kant para 

compreender o projeto peculiar da fenomenologia hermenêutica. Apontar essa 

necessidade é mais uma possibilidade da abordagem deste trabalho que mostra com esse 

insight a variedade de articulações que permite vislumbrar. 

O resgate da centralidade da interpretação kantiana, a fragmentação do projeto 

da fenomenologia, as conseqüências para a perspectiva ética, o redimensionamento da 

relação com o pensamento de Husserl, a elucidação de aspectos do projeto da 

Destruktion, são trilhas abertas por uma abordagem do pensamento heideggeriano 

baseada na questão do sujeito. A perspectiva da subjetividade é válida para o estudo da 

filosofia heideggeriana, e permite o resgate de aspectos muitas vezes subestimados de 

seu pensamento. Essa é a conclusão geral do trabalho. 
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ANEXO I 

 

1. Lista de referências a Kant em Ser e tempo 

 

1. §1, p. 30. 

2. §3, p. 37. 

3. §6, p. 52, 53, nota 9 e p. 55, 56, nota 11. 

4. §7, p. 60, 61. 

5. §8, p. 71. 

6. §11, p. 88, nota 24. 

7. §20, p. 140. 

8. §21, p. 148. 

9. §23, p. 158, 159, nota 47. 

10. §31, p. 200. 

11. §43, p. 269, 270, 271, notas 71-6 e p. 275, 277. 

12. §44, p. 282, 283, notas 93-5 e p. 293. 

13. *nota do autor nas obras completas 21 p. 303. Nota 55 final: remissão p. 305. Nota 

101, p. 307. 

14. §55, p. 57, nota 32. 

15. §59, p. 82. 

16. §64, p.s 112, 113, 114, 115, notas 56-61. 

17. §69, p. 159, nota 86. 

18. §70, p. 169. 

19. §80, p. 231. 

20. §81, p. 241, nota 122. 

21. §82, p. 246, nota 136. 

22. *notas do autor nas Obras Completas: nota 115, p. 253. 

 

2. Lista de referências a Aristóteles em Ser e tempo 

 

1. §1, p. 27, 28, 29. 

2. §3, p. 36. 

3. §4, p. 40. 

4. §5, p. 45. 
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5. §6, p. 55. 

6. §7, p. 62, 64, 70. 

7. §8, p. 71. 

8. §20, p. 139. 

9. §29, p. 193. 

10. §30, p. 195 (nota 56). 

11. §33, p. 217. 

12. §36, p. 231. 

13. §42, p. 264 (nota 69). 

14. §43, p. 275. 

15. §44, p. 280, 282, 287, 295. 

16. *notas do autor nas Obras Completas: nota 55, p. 304. 

17. §68, p. 139. 

18. §72, p. 207, 210. 

19. §81, p. 233, 240. 

20. §82, p. 242, 246 (nota 136). 
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