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A publicação do texto Interpretações fenomenológicas de Aristóteles: indicação 

da situação hermenêutica, também conhecido como Informe Natorp (Natorp Bericht), 

tornou possível uma clareza maior sobre a importância da hermenêutica na obra de 

Martin Heidegger, visto que disponibilizou elementos e relações que não se tinha acesso 

anteriormente. Pode-se perceber a ênfase na palavra hermenêutica, apesar de sua 

interconexão com a ontologia e a fenomenologia, na medida em que a tarefa da filosofia 

é definida em termos de uma hermenêutica da facticidade, isto é, a vida mostrando a si 

mesma em sua própria mobilidade (Bewegtheit)
1
. Essa tarefa deveria ser realizada por 

meio de uma interpretação fenomenológica da obra de Aristóteles, a respeito do âmbito 

da vida humana que se expressa em termos heideggerianos como queda, ocupação, 

cuidado, dentre outros. No Informe Natorp, a ênfase está na palavra interpretação, pois é 

ela que tem de tornar visível o “como” (Wie) da vida fáctica, um como que não pode ser 

reduzido a um “quê” (Was), já que a pesquisa é sobre a mobilidade da vida fáctica, que 

não pode ser apreendida teoreticamente, mas apenas por meio da descrição 

fenomenológica. O objetivo do presente texto é identificar e explicitar a abordagem 

hermenêutica no Informe Natorp, como indicação fenomenológica dos conceitos 

fundamentais da vida fáctica em seu “como” constitutivo. Para isso, interpretar-se-á a 

primeira parte do Informe, isto é, o desdobramento do “como” em indícios formais da 

vida fáctica. 

 

I. As condições de interpretação 

 

No Informe Natorp, é possível encontrar uma articulação interdependente de ontologia, 

fenomenologia e hermenêutica. Contudo, a importância do texto de 1922 não reside, de 

forma alguma, em apresentar uma versão preliminar dos temas de Ser e tempo. Na 

verdade, o objetivo do Informe Natorp é uma interpretação do ser da vida fáctica a partir 

da mobilidade fundamental correlativa à inquietação (Bekümmerung) e não uma 

elaboração da questão sobre o sentido do ser tal como seria desenvolvida 

posteriormente. Nesse texto, há uma profusão de conceitos que desempenham o papel 

de clarificar a conexão entre as três abordagens acima, conexão que se transformaria 

sutilmente nos anos seguintes até a publicação de Ser e tempo em 1927. O propósito 

desse artigo é delinear a importância do termo “como” (Wie) na articulação entre a 

ontologia, a fenomenologia e a hermenêutica, especialmente na sua relação com esta 

última. O conceito de hermenêutica possui um acento expressivo no Informe Natorp, 

em contraste com a forma discreta e implícita de Ser e tempo; em outros termos, pode-

se dizer que Ser e tempo incorpora a hermenêutica em seu próprio movimento 

articulativo, mesmo quando não se menciona esse termo, ao contrário da discussão mais 

enfática no Informe Natorp. 

                                                 
1
 Sigo a tradução de Courtine (Heidegger, 2002) que verte Bewegtheit por mobilité, termo que se 

distingue de Bewegung enquanto movimento. Para mais detalhes sobre essa diferença, confira o estudo de 

Carmem Segura Peraíta (2002). 



 

 

O próprio título do Informe Natorp delineia os propósitos heideggerianos: 

“Interpretações fenomenológicas de Aristóteles: indicação da situação hermenêutica”. 

Em primeiro lugar, essa obra investiga o tipo de interpretação que é, ela mesma, uma 

forma de apreensão fenomenológica do ser da vida fáctica. A interpretação não significa 

aqui um método que leva a uma compreensão final de algum tipo de objeto, como na 

hermenêutica clássica, mas a explicitação da vida fáctica em sua própria mobilidade. 

Esse tipo de aproximação não toma a vida como algo que pode ser examinado 

objetivamente, como se o investigador não tivesse qualquer tipo de relação com esse 

suposto objeto. A interpretação tem que tornar visível o fenômeno da vida; portanto, é 

preciso assumir que a interpretação está sempre relacionada com a tarefa 

fenomenológica de tornar o ser do fenômeno visível por si mesmo. Esse objetivo 

pressupõe a clarificação da situação hermenêutica, que consiste nas condições da 

compreensão e da interpretação. Assim sendo, a interpretação fenomenológica ou 

hermenêutica fenomenológica tem a pretensão de possibilitar uma indicação (Anzeige) 

da situação hermenêutica, isto é, que o ser da vida fáctica se mostre por si mesmo na 

clarificação das condições hermenêuticas nas quais se move. Essa indicação tem o 

caráter de uma indicação formal (formale Anzeige), o que implica uma abordagem que 

torna visível a vida fáctica a partir de si mesma, rejeitando explicações teoréticas e 

universais dela, visto que a hermenêutica fenomenológica está sempre relacionada à 

situação concreta em que se está inserido. 

Para que a situação concreta se apresente como tal, Heidegger começa o texto 

relacionando a interpretação com as condições que tornam possível tal espécie de 

atividade. Essas condições são: a) a posição inicial de visada (Blickstand); b) a direção 

de visada (Blickrichtung); e c) o âmbito de visada (Sichtweite). Poder-se-ia pensar que 

esses conceitos atendem tão somente a uma exigência metodológica e surgem apenas 

como uma introdução preliminar ao tema principal. Por certo, as condições de 

interpretação e compreensão aparecem logo nas primeiras linhas, mas não desaparecem 

ao longo do texto.  

Há duas seções principais no Informe Natorp: a segunda é aquela em que 

Heidegger interpreta mais detidamente o pensamento de Aristóteles, nomeadamente a 

Ethica Nicomachea, a Metafísica e a Física; a primeira seção, contudo, é a justificação 

do modo como a segunda pode ser realizada. Na primeira seção, pode-se notar que a 

posição inicial de visada está relacionada ao Dasein humano e à sua atividade 

constitutiva, isto é, à sua mobilidade (Bewegtheit) enquanto vida fáctica. Ou seja, a 

posição inicial de visada não é aquela estabelecida pela filosofia tradicional, em 

particular, aquela fundada na moderna concepção de subjetividade e na visão teorética 

sobre o ser humano. Tomando como ponto de partida a vida fáctica, pode-se olhar para 

a história da ontologia e ver um desenvolvimento sucessivo sobre o pensamento da vida 

humana como realização e, ao mesmo tempo, um velamento do fenômeno primordial 

que a interpretação greco-cristã da vida tornou acessível. Essa direção de visada é 

originada pelo ponto de partida da vida fáctica e encontra na experiência fundante da 

ética aristotélica, enquanto estrutura desse “ser em vida” (im Leben Sein) (Heidegger, 

1992, p. 34), o escopo dessa visada.  

Esses três momentos constitutivos fundamentais descrevem a situação 

hermenêutica a partir da qual qualquer interpretação e compreensão ocorre. A 

argumentação heideggeriana não consiste num artifício filosófico que contorna ou 

minimiza os efeitos da Blickstand, da Sichtweite e da Blickrichtung; muito pelo 

contrário, Heidegger tem como propósito a apropriação desses elementos constituintes 

da situação hermenêutica. Em outras palavras, o Informe Natorp não tem como 

propósito evitar a situação hermenêutica, mas encontrar o acesso para aquela direção de 



 

 

visada que possa apreender o ser da vida fáctica em seu próprio horizonte. Na minha 

leitura, esses três componentes, na medida em que estão relacionados à visão, antecipam 

a formulação da visão prévia (Vorsicht), que é um dos momentos constitutivos da 

estrutura prévia da compreensão no parágrafo 32 de Ser e tempo. Contudo, apesar de o 

Informe Natorp lidar com o conceito de ter prévio (Vorhabe) e concepção prévia 

(Vorgriff), que complementam a essa estrutura prévia, não há referências ao Vorsicht, o 

que não implica, de forma alguma, uma lacuna, pois o que esse conceito aponta está 

formalmente indicado pelos componentes que caracterizam a correlação da visão com a 

situação hermenêutica.  

A vida fáctica não consiste em um objeto que pode ser inspecionado 

teoreticamente, como se o pesquisador já não estivesse envolvido no assunto que 

investiga. É por isso que esse tipo de investigação é essencialmente hermenêutico, já 

que o seu movimento é circular: “a situação de interpretação, enquanto apropriação e 

compreensão do passado, é sempre a situação viva do presente” (Heidegger, 1992, p. 

17). Portanto, torna-se claro que a investigação sobre a vida fáctica precisa discutir o 

seu próprio ponto de partida, visto que este coincide com o destino da própria 

investigação como um todo, muito embora haja uma diferença qualitativa entre ambos. 

Se alguém quer alcançar o fenômeno da vida fáctica, ele precisa começar a investigação 

a partir da própria situação concreta, e não a partir de um ponto de vista exterior. A 

tarefa é muito mais uma apropriação da mobilidade em termos de ser, desse ente que o 

Dasein humano já sempre é, que uma descoberta de um novo objeto. Mesmo que o 

objeto da investigação se encubra na sua cotidianidade, ele já se fez, ao mesmo tempo, 

acessível em algum aspecto. Nesse sentido, é preciso destacar que o passado não 

aparece aqui como um peso morto, mas ele é a condição mesma de apreensão do ser da 

vida, por meio de uma apropriação do pensamento originário do tendo sido da tradição 

ontológica.   

 

II. Diferenciação entre o “como” e o “quê” 

 

De acordo com Bertorello (2010, p. 214), “a indicação formal consiste em 

despojar os conceitos de seu conteúdo (Was). Esta redução permite aceder ao modo 

(Wie) em que tais conceitos se dão”. Acrescentaríamos apenas que o conteúdo 

despojado é o conteúdo quiditativo, isto é, o “quê”, e não o conteúdo enquanto Gehalt. 

O procedimento da indicação formal trata, sem dúvida, do modo ou do como (Wie) em 

que se dão os conceitos relativos à vida fáctica. A abordagem hermenêutica não vê o 

passado como um saber superado, mas como o que é absolutamente fundamental e sem 

o qual a investigação filosófica se tornaria uma teoria abstrata e imaginária sobre o ser 

humano. Para o Heidegger de 1922, a hermenêutica tem de realizar a tarefa de repetir as 

experiências primordiais que desvelaram o ser do fenômeno da vida, cada uma delas em 

seu contexto próprio. A repetição, no sentido heideggeriano, é sempre uma apropriação 

do passado na situação de quem investiga, isto é, para o seu próprio presente. A 

investigação não visa a um “quê” (Was) da vida, mas a um “como” (Wie) da mobilidade 

do Dasein humano. Um “quê” não pode ser repetido, no sentido heideggeriano, pois é o 

objeto da investigação metafísica sobre o ser. O “quê” consiste, no limite, em uma 

característica ou propriedade do ser que seria a sua íntima essência. Na visão metafísica, 

o ser humano tem, assim como os outros entes, uma essência substancial que pode ser 

apreendida pela reflexão racional. O tempo desse tipo de atividade é sempre um 

presente contínuo. Por outro lado, a hermenêutica filosófica investiga o “como” da vida 

fáctica, tentando apreender o fenômeno que é em si mesmo mobilidade. Nessa espécie 

de filosofia, a linguagem não é pensada como um “simplesmente-dado” (Vorhanden), a 



 

 

partir do qual a verdade seria uma concordância do juízo com seu objeto; antes, a 

linguagem tem que seguir a mobilidade da vida no seu “como”. O “como” não pode ser 

reduzido a um “quê” sem perder sua própria dinâmica. É por esse motivo que a 

investigação do “como” é essencialmente hermenêutica, pois a hermenêutica lida ao 

mesmo tempo tanto com a parte quanto com o todo, articulando e explicitando a 

mobilidade constitutiva da vida fáctica. A interdependência de ambos é mantida na 

hermenêutica, ao contrário da abordagem metafísica que reduz a complexidade dos 

significados a um “quê” essencial. Em Ser e tempo, a distância entre o Wie e o Was é 

modalizada para o tema específico da analítica existencial, visto que trata do como 

(Wie) do quem (Wer) do Dasein, o que nunca pode ser realizado mediante uma 

investigação metafísica quiditativa. Percebe-se que, apesar das diferenças concernentes 

aos projetos de 1922 e 1927, ainda há elementos comuns na forma de apresentar suas 

análises: “„Fenomenologia‟ nem designa o objeto de suas pesquisas nem caracteriza seu 

conteúdo quiditativo. A palavra apenas nos informa sobre o como da demonstração e do 

tratamento do que nesta ciência deve ser tratado” (Heidegger, 2002, p. 34-35). 

A investigação sobre a vida fáctica não pode ser satisfeita com um “quê”, pois 

ela consiste numa inquietação (Bekümmerung) sobre o próprio ser do Dasein humano. 

Essa inquietação não pode ser apreendida teoreticamente, pois envolve a facticidade do 

ente que vive em possibilidades. As categorias metafísicas não podem apreender o 

“como” da vida fáctica que tem a tendência para a queda, já que para o Dasein humano, 

“a ausência forçada de inquietação (erzwungene Unbekümmertheit) sobre a morte no 

cuidado (Sorge) da vida se realiza (vollzieht) através da fuga em direção a ocupações 

mundanas” (Heidegger, 1992, p. 25). A inquietação é sempre sobre a morte. Nesse 

sentido, a vida evita a si mesma, ocultando-se na sua absorção mundana. O que muda na 

vida e a define enquanto fáctica é a compreensão sobre seu caráter básico de inquietação 

no qual a vida pode ser apreendida na sua possibilidade mais própria frente à morte, 

atualizando-se em termos de temporalidade. De acordo com Heidegger: “através da 

inquietação sobre a existência não se muda nada nas circunstâncias da vida de alguém 

num momento particular. O que muda é o como da mobilidade da vida de alguém, e 

este como nunca pode se tornar assunto da publicidade e do „impessoal‟” (Heidegger, 

1992, p. 26). O Informe Natorp tem um nível hermenêutico de argumentação que segue 

a mobilidade característica da vida fáctica em seu “como”, ao invés de tomar a vida 

como objeto teorético. O “como” da vida fáctica está relacionado à mobilidade da 

inquietação que se temporaliza em modos de ser da existência humana. A publicidade e 

o impessoal não podem apreender o “como” da vida fáctica, pois esta está sempre 

relacionada ao ser que é meu. A universalidade dos termos filosóficos não pode adentrar 

no fenômeno da vida fáctica, pois eles advêm da interpretação pública do mundo, isto é, 

da queda (Verfallen). Se a queda é caracterizada pela tranquilidade e pela 

temporalização que a acompanha, o “como” da vida fáctica se temporaliza de outra 

forma, seguindo a urgência da inquietação sobre a morte, ao invés de sua absorção pelas 

ocupações mundanas, numa atitude escapista frente à morte.  

A formulação do sentido básico da vida fáctica em termos de cuidado está 

relacionada com o fato de que o Dasein humano é, no limite, mobilidade ou atividade, e 

jamais um sujeito substancial que acabaria por agregar atributos ao longo do tempo. 

Nesse sentido, ser mobilidade implica também que o Dasein humano é uma pluralidade 

de atividades, na medida em que o cuidado é essencialmente múltiplo. As diversas 

direções do cuidado dizem respeito ao mundo em torno (Umwelt), ao mundo 

compartilhado (Mitwelt) e ao mundo do si mesmo (Selbstwelt)
2
. Diz Heidegger que esse 
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 Selbstwelt, ou seja, o mundo do si mesmo, não deve ser entendido num sentido solipsista, como se fosse 

uma espécie de mundo interior contraposto ao mundo exterior. Esses três mundos dizem respeito a 



 

 

cuidado concerne ao cuidar “da subsistência, da profissão, dos prazeres, de não ser 

incomodado, de não morrer, de estar familiarizado com, de saber sobre, de assegurar a 

vida em seus fins últimos” (Heidegger, 1992, p. 21).   

No Informe Natorp, ainda não há menção à preocupação (Fürsorge) enquanto estrutura 

do cuidado, embora aquilo que concerne à sua mobilidade no âmbito do Mitwelt esteja 

pressuposta nos exemplos acima relacionados ao cuidado. Por outro lado, o conceito de 

ocupação (Besorgen), em que o Dasein lida (Umgang) com uma totalidade apreendida 

na circunvisão (Umsicht), desempenha um papel fundamental, na medida em que 

explicita a reunião de uma multiplicidade de afazeres. O Dasein humano não é algo 

substancial ao lado dessa multiplicidade; pelo contrário, a vida fáctica se caracteriza 

justamente pelo comportamento prático em relação ao ser, ou seja, o Dasein humano é 

ele mesmo essa pluralidade de comportamentos. “A mobilidade da ocupação mostra 

vários modos diferentes de realização e de estar-relacionado ao com-que (Womit) de 

suas lidas: por exemplo, mexer com, preparar de, produzir de, garantir através de, fazer 

uso de, utilizar para, tomar posse de, custodiar, perder” (Heidegger, 1992, p. 21).  

Cabe relembrar que os diversos modos de ser correlativos à vida fáctica, isto é, a 

multiplicidade de comportamentos e atividades possíveis, correspondem a uma leitura 

heideggeriana dos modos pelos quais Aristóteles afirma que a verdade ocorre. Se a 

tradição acabou por valorizar e priorizar a theoria, Heidegger pretendeu, nos anos 1920, 

demonstrar que a poiesis e principalmente a praxis deveriam ser interpretadas 

ontologicamente, o que acabou por explicitar concomitantemente o caráter derivativo do 

ver teorético em relação a esses âmbitos. Portanto, a multiplicidade de comportamentos 

correlativos à lida na ocupação, ou ao cuidado em geral, tem o propósito de indicar 

formalmente o “como” da vida fáctica, como afirma Escudero:  

 

A indicação formal não compartilha o interesse da teoria em ordenar e 

catalogar os entes. Não podemos esquecer que a hermenêutica arranca de 

uma orientação prévia da qual faz parte um determinado sentido de ser da 

vida fáctica. O Dasein não acontece sem mais como um puro estar aí, como 

um conjunto de propriedades. Sua existência está condicionada pelo factum 

de um ter que ser, um ocupar-se de seu próprio ser. O decisivo na 

abordagem existenciária de Heidegger é que os traços que constituem sua 

essência têm de ser realizados, executados, levados à prática. O ser pré-

compreendido na orientação prévia não é uma essência dotada de um “quê” 

(Was), um conteúdo material ou eidético, mas um “como” (Wie), um 

determinado modo de ser. A autorreferência da vida adquire em Heidegger 

um sentido ativo e não meramente cognoscível, tem mais a ver com fazer-se 

do que reconhecer-se. (Escudero, 2010, p. 411): 

 

Mesmo que Heidegger afirme em Ser e tempo que a ontologia é possível apenas 

enquanto fenomenologia, e a fenomenologia enquanto tal é hermenêutica (Heidegger, 

2002, p. 35; p. 37), a ênfase sobre a hermenêutica é muito mais evidente no Informe 

Natorp. A filosofia é definida como ontologia fundamental (prinzipielle Ontologie), isto 

é, uma “ontologia da facticidade” que interpreta as categorias do discurso e da 

interpretação. Esse projeto é finalmente formulado como “hermenêutica 

fenomenológica da facticidade” (Heidegger, 1992, p. 28), uma hermenêutica cujo 

“domínio de objeto, nomeadamente, a vida fáctica em relação ao como de seu ser e de 

                                                                                                                                               
direções da atividade do cuidado, portanto, âmbitos intencionais relativos ao cuidado, e nunca regiões 

ontológicas num sentido metafísico. 



 

 

seu falar, é tematicamente e metodologicamente trazido à visão enquanto fenômeno” 

(Heidegger, 1992, p. 28). 

A hermenêutica, no sentido específico do questionamento do “como” da vida 

fáctica, permeia todo o Informe Natorp. Esse “como” deve mostrar-se por si mesmo, 

realizando a tarefa fenomenológica, mas isto é realizável apenas enquanto interpretação 

fenomenológica. Heidegger discursa sobre a hermenêutica e “sua força efetiva enquanto 

a abordagem fundamental da problemática filosófica” (Heidegger, 1992, p. 29), mas isto 

implica que o fenômeno não aparece como simplesmente-dado, e sim como algo 

descoberto em seu ser no âmbito concreto da mobilidade da vida fáctica. É por isso que 

a posição inicial de visada (Blickstand) deve ser considerada em um duplo aspecto: a) 

todo interpretação se move dentro do tendo-sido-interpretado da vida fáctica, mas, 

inicialmente, esta interpretação é inautêntica, pois é resultado da queda; b) ao invés de 

um mero distanciamento do tendo-sido-interpretado, deve-se destruí-lo por meio de uma 

apropriação das experiências originárias e fundamentais. De acordo com Heidegger: “a 

hermenêutica realiza suas tarefas apenas por meio da destruição” (Heidegger, 1992, p. 

31). A destruição do tendo-sido-intepretado direciona a visão para a correta apreensão 

das fontes originárias que levaram às interpretações sobre o conceito de vida ao longo 

da história. “Aqui a forma de crítica que já surge precisamente por meio da realização 

(Vollzug) concreta da destruição é, pois, centrada não no fato de que nós estamos 

sempre dentro de uma tradição, mas antes no como do nosso estar dentro da tradição” 

(Heidegger, 1992, p. 31). 

É na interpretação desse “como” que a vida fáctica pode ser apropriada em sua 

mobilidade, pois isso implica o modo correto pelo qual a tradição pode ser encontrada. 

A hermenêutica se realiza por meio de um regresso desconstrutivo (Heidegger, 1992, p. 

31), isto é, por meio de uma destruição da facticidade (Heidegger, 1992, p. 31). A 

destruição da facticidade libera a possibilidade autêntica dessa mesma facticidade que 

se encontra velada na cotidianidade. O impessoal e a correspondente publicidade 

oferecem uma interpretação já consolidada, em que o ente se mostra apenas em sua 

medianidade. Mesmo o Dasein humano compreende-se inicialmente e na maior parte 

das vezes desde o impessoal. Mas ele é ao mesmo tempo história e isso significa que o 

tendo-sido-interpretado da vida fáctica ocorre sempre no interior de uma tradição. Uma 

compreensão do mais próprio da vida fáctica pode ser realizada exclusivamente por 

meio de uma interpretação explicitadora da tradição; em outros termos, a possibilidade 

mais autêntica da vida fáctica envolve a liberação das experiências fundamentais da 

tradição. 

Não se pretende, entretanto, uma exclusão do “quê” do âmbito fenomenológico, 

mas uma reconsideração do seu papel na custódia do ser na verdade 

(Seinsverwahrhung). De fato, Heidegger afirma que “o que também é estabelecido nisso 

é o sentido particular que o Dasein da vida possui, o „enquanto-quê‟ (Als-was) e o 

„como‟ (Wie), nos quais os seres humanos mantêm a si mesmos dentro do seu ter-

prévio” (Heidegger, 1992, p. 22). O termo Als-was ainda não é apresentado no Informe 

Natorp dentro do esquema conceitual que ficaria consagrado no parágrafo 33 de Ser e 

tempo. Na obra de 1927, Heidegger raramente utiliza o termo Als-was na discussão 

sobre a relação derivada da proposição em relação à interpretação. O parágrafo 33 tem 

como propósito a demonstração da modificação da estrutura-enquanto (Als-Struktur) na 

passagem do “enquanto hermenêutico-existencial” (existenzial-hermeneutische ‘Als’) 

para a forma proposicional do “enquanto apofântico” (apophantischen ‘Als’), passagem 

do enquanto originário à forma proposicional adequada ao nivelamento com o 

simplesmente dado (Vorhanden). No Informe Natorp ainda não há essa nomenclatura e 

certamente não é correto pressupor o mesmo alcance temático e conceitual de Ser e 



 

 

tempo, mas ainda assim há o elemento comum às duas obras
3
, a estrutura “enquanto-

quê” que é discutida no Informe Natorp na sua relação com o logos, no contexto da 

interpretação de Aristóteles. Na interpretação heideggeriana de Aristóteles, a apreensão 

sensível (aisthesis) ou, nos termos de Heidegger, “a apreensão (Vernehmen) no como do 

sensorial” (Heidegger, 1992, p. 38) é uma forma originária de desvelamento do ser do 

ente e por isso sempre verdadeira. Ou seja, a aisthesis não é verdadeira porque ocorreu 

uma transferência da verdade do logos para ela (Heidegger, 1992, p. 38); antes, é o 

logos que pode ser verdadeiro ou falso num sentido derivado. O logos é, portanto, a 

realização do que foi desvelado pela aisthesis e é apenas nesse enquanto que o ente 

pode se mostrar tanto como algo que ele é quanto como o que ele não é. De todo modo, 

o tratamento da estrutura “enquanto-quê” ainda não oferece ao leitor, no texto de 1922, 

a complexidade de análise que haveria com os conceitos de “enquanto hermenêutico-

existencial” e “enquanto apofântico”, sendo que Heidegger afirma tão somente as 

possibilidades de realização ou execução da intelecção (nous) e da aisthesis no logos, 

isto é, as possibilidades do verdadeiro ou do falso no “enquanto” que ocorre 

discursivamente. “Entes no como de suas possíveis “determinações-enquanto-quê” não 

estão simplesmente aí, antes, isso é uma „tarefa‟. E entes no como de seu ser-desvelado, 

isto é, on hos alethes, necessitam serem levados à custódia da verdade e protegidos 

contra possível perda” (Heidegger, 1992, p. 39).   
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3
 Confira o §32 de Ser e tempo: “Das im Verstehen Erschlossene, das Verstandene ist immer schon so 

zugänglich, daß an ihm sein ‘als was’ ausdrücklich abgehoben werden kann” (Heidegger, 2002, p. 149). 


