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7

Apresentação

Se este volume complementa Lições de filosofia primeira, não 

é por isso que não pode ser lido por si mesmo. Tentarei mostrar 

que ambos, Heidegger e Wittgenstein, retomam questões metafísi‑

cas que indagam o sentido daquilo que é de maneira muito espe‑

cial, questionando a tradicional ideia de que o ente seja ou tenha 

um fundamento. Depois que Aristóteles, em particular desdo‑

brando investigações de Platão, no conjunto de livros que passou 

a se chamar Organon, demarcou as formas do pensar, em particu‑

lar a teoria das categorias, da proposição e da demonstração — o 

silogismo —, os filósofos quase sempre tomaram essa nova disci‑

plina, a lógica formal, como porta de entrada para suas investiga‑

ções. Sendo ou não considerada ciência, a lógica formal se trans‑

formou numa disciplina, a primeira que qualquer estudante de 

filosofia deveria dominar. Kant a considerou teoria acabada, ten‑

do recebido apenas alguns retoques depois de sua formulação 

grega. Esse panorama desmoronou a partir do século xix, em 

especial depois dos trabalhos de Gottlob Frege que, embora ma‑

tematizando a lógica, abriram caminhos que mostraram que ela 

14721-Heidegger/Wittgenstein-miolo.indd   7 28/01/20   15:29





também possui sua história. Isso nos permitiu abordar os proble‑

mas atinentes à tautologia e à contradição de outra maneira, mui‑

to longe do jogo entre valores de verdade. Por exemplo, se lemos 

em Heráclito: “Um, Todo”, não se trata de um pensar embrioná‑

rio, mas de abordar o ser e o lógos entremeando‑se com os deuses. 

Igualmente nos permite perceber que a contradição hegeliana, que 

necessita levar seus termos ao limite para poder superar‑se, reen‑

contra o movimento do pecado e da salvação, tal como foi descri‑

to por São Paulo.

É bem verdade que desde o início da filosofia grega as bases 

desse paradigma foram quebradas pelos sofistas, pelos céticos, 

pelos estoicos e, em particular, a partir do final do século xix, 

pelo pragmatismo americano e por filósofos que o cercam, a 

exemplo de Willard van Quine, Richard Rorty e Donald David‑

son. No que Martin Heidegger e o segundo Ludwig Wittgenstein 

se distanciam de filósofos dessa tradição na sistemática crítica ao 

lógos? Numa completa subversão do tradicional relacionamento 

da linguagem ou fala com a realidade e o mundo. A linguagem 

— cujos intentos são os mais variáveis — faz parte do mundo, 

mas de um modo muito peculiar; assim, para que ela possa ser 

dita por alguém, os interlocutores devem manter laços muito es‑

peciais, participando desse mundo, estando nele jogados e com 

ele jogando. A definição clássica do ser humano como animal ra‑

cional simplesmente encobre a dificuldade, pois, no fundo, diz 

que somos um animal falante segundo regras a priori ou não, 

separando, assim, de um lado o animal humano, de outro o mun‑

do. Tudo se concentra, portanto, nas tentativas de reconfigurar 

esse ser do homem. Heidegger o concebe, basicamente a partir de 

seu primeiro grande livro, Ser e Tempo, como um ente que cuida 

praticamente, no sentido mais amplo desse cuidar, de seu ser. 

Wittgenstein, depois da falência do Tractatus — sua tentativa de 

reformular a tradicional ideia de representação, considerando a 
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sentença e o fato como espelhando‑se um no outro num espaço 

lógico —, passa a considerar os pedaços do dizer e a própria fala 

como um jogo cujos resultados sempre são indefinidos antes da 

partida. O jogador é um ator que atua tendo como pressuposto o 

fato de outros humanos já terem aprendido a jogar o jogo em 

questão. Ele e os outros não possuem em conjunto uma base co‑

mum fixa, pois o outro sempre pode dissimular. A questão do ser 

surpreende Wittgenstein quando se vê obrigado a pensar o falan‑

te diante de uma distância insuperável em relação ao outro, cada 

um passando, assim, por um processo de interiorização/ exterio‑

rização, e com a noção de alma se transformando numa categoria 

gramatical cuja força unificante/ desunificante provém apenas da 

gramática da língua.

Martin Heidegger foi particularmente influenciado pela fe‑

nomenologia de Edmund Husserl, de quem chegou a ser assisten‑

te, mas tratando de associar outros elementos à crítica fenomeno‑

lógica da lógica. De um lado, refletindo sobre as diversas maneiras 

de entender os valores de verdade das proposições, examinando 

em particular Aristóteles e os lógicos de seu tempo; de outro, que‑

rendo entender a historicidade do Ocidente, no diálogo com 

Wil helm Dilthey e outros historiadores. Se a lógica nasce estudan‑

do a diversidade das categorias daquilo que é pensado e dito, ela 

própria prepara a questão sobre a unidade desse dito, vale dizer, a 

questão do ser. Como alinhavar numa unidade os vários sentidos 

do próprio ser? Lógica e metafísica se entremeiam, sendo sinto‑

mático que Hegel descreva as articulações do desdobramento do 

Espírito Absoluto na sua Ciência da lógica. Para Heidegger, esse 

desdobramento é o próprio tempo dando‑se aos humanos.

Desde Platão e Aristóteles sabemos que a pergunta pelo ser 

caminha, de um lado, na direção da multiplicidade do que é dito, 

de outro, na direção da unidade de seu fundamento: no caso de 

Aristóteles, a diversidade das categorias e das formas de pensar se 
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contrapondo à unidade do pensamento divino e primeiro motor. 

Esta última preocupação se casa, no jovem Heidegger, com sua 

vocação religiosa. Filho de sacristão, preparava‑se para ser sacer‑

dote, mas uma doença interrompe essa carreira. Não à toa sofreu 

profunda influência de Lutero. Heidegger continuou sendo mui‑

to religioso, mesmo quando, depois de aderir a uma espécie de 

politeísmo, se entregou de corpo e alma à tarefa de esclarecer o 

nazismo e mostrar a supremacia político‑jurídica do Führer.

Ao vincular o questionamento do ser a um ente que se ocupa 

de seu próprio ser, que cuida dele e do mundo em que se encon‑

tra, Heidegger substitui a velha definição do homem como ani‑

mal racional pela de um ente ligando‑se ao ser que lhe é doado. A 

tarefa da alma, de se pôr à cata ou de se lançar na produção de 

universais, de inteligíveis, é substituída pela mera descrição de um 

ser‑aí que, situado, compreende a formação de entes sendo marca‑

dos por seus modos de ser, e nesse “compreender” se joga e se vê 

jogado no mundo. O martelar do martelo, por exemplo, volta‑se 

sobre si mesmo, consequentemente determinando‑se como ente 

martelante no contexto de coisas e ações ligadas à carpintaria e 

assim por diante. A essência essenciando‑se, algo sendo como al‑

go, substitui, no pensar filosófico, o inteligível, o conceito. As es‑

truturações científicas se colam a essa rede tácita. Se nesse vir a 

ser de algo como algo puderem se inserir indicações meramente 

formais de um a outro, essas indicações estão situadas no cuidar 

anterior a toda formulação linguística combinatória. Se no cami‑

nhar da reflexão heideggeriana as questões lógicas se convertem 

em questões gramaticais, como veremos logo mais, importa que 

no fundo da linguagem resida a doação do ser‑tempo acontecen‑

do — segundo o último Heidegger — vinculando terra e céu, os 

homens e o divino.

O caminhar de Wittgenstein é totalmente diferente. Nasce 

em Viena, numa família rica e refinada. Interessado por lógica, 
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procura Frege, que o aconselha a estudar com Bertrand Russell. O 

jovem dândi, depois de seguir o curso de Russell em Cambridge, 

lhe entrega um texto resumindo suas observações e diz que reto‑

maria os estudos de engenharia aeronáutica se suas reflexões não 

fossem de valor. Nasce assim uma grande amizade e uma troca de 

informações que tem seu primeiro fruto com a escrita do Tracta

tus. O livro foi terminado nas trincheiras austríacas, durante a 

Primeira Guerra Mundial, e só foi publicado graças a um prefácio 

de Russell — que desagradou o autor porque se considerou in‑

compreendido pelo amigo. Mesmo não tendo estudado os textos 

de Wittgenstein, Heidegger não deixa de apontar o fosso que os 

separa. No seminário de Thor, depois de ressaltar que para os 

modernos o ente na sua totalidade — ta onta — se tornou uma 

palavra vazia, ao contrário do que acontecia para os gregos, toma 

Wittgenstein como exemplo. Este entende o real como aquilo que 

é o caso, Wirklich ist, was der Fall ist, vale dizer, o real é “aquilo que 

cai sob uma determinação, o fixável, o determinável”. E comenta: 

“Frase propriamente fantasmagórica”.1 Discordância inevitável, 

pois enquanto Heidegger quer pensar o real fora do jogo repre‑

sentação/ representado, no movimento prático do entendimento 

do ser‑aí cuidar de seu ser, e por conseguinte muito longe da dua‑

lidade entre discurso e vida, o Wittgenstein do Tractatus insiste 

nesse jogo ao entender a frase como espelho da articulação do 

caso dito por ela. Por exemplo, Heidegger vê na proposição “A 

rosa é vermelha” a expressão da rosidade mostrando‑se vermelha 

entre as possibilidades de uma rosa vir a ser colorida. Em contra‑

partida, o Tractatus antes de tudo insiste em que, sendo que a 

pro posição e o fato têm a mesma forma lógica, um espelhando o 

outro, ao dizer “A rosa é vermelha” estamos simplesmente dizen‑

1. Seminário de Thor, 2 set. 1969; Questions IV, Collection Tel. Paris: Gallimard, 

1990, p. 416.

14721-Heidegger/Wittgenstein-miolo.indd   11 28/01/20   15:29



12

do “que a rosa é vermelha”, havendo necessidade de critérios que 

distingam a rosa de outras flores e o vermelho de outras cores. Esses 

critérios necessitam então que “rosa” e “vermelho” sejam palavras 

que nomeiem conjuntos de objetos simples num espaço único do 

dizer e do ser, o espaço lógico. Na base dessa teoria figurativa da 

linguagem, Wittgenstein trata de dissolver os problemas filosófi‑

cos clássicos. Já que imagina tê‑los resolvido nas suas bases, volta 

à Áustria para dedicar‑se a questões práticas. Somente quase dez 

anos depois se convence da dificuldade de suas posições e retoma 

seus estudos filosóficos. A partir de então, e sobretudo no fim da 

vida, elabora uma nova concepção de linguagem, que não só pas‑

sa a entender como um emaranhado de jogos configurando a ob‑

jetualidade dos objetos, como considera cada sujeito um ator de 

teatro que, estando em princípio sempre entre outros, diz frases 

que discrepam de uma descrição possível de seus estados men‑

tais. O caso da regra não é apenas a marca que ela deixa na maté‑

ria, como nos ensinou Platão, mas depende de como ela constitui 

representações alinhavando semelhanças de família, de modo que 

a ideia tanto apresenta algo, como a própria mudança de seus as‑

pec tos ligados ao seu estar num contexto mundano. E assim sub‑

verte inteiramente o velho sentido do representar.

Lembremos que já Aristóteles2 indicava que as múltiplas coi‑

sas são espelhadas por estados mentais, que assim funcionam co‑

mo seus signos (semeia), valendo para todos nós. Não é porque 

coisas passam a ter o mesmo nome — surgem daí as dificuldades 

da homonímia — que devam ter a mesma essência. Mas essa aglu‑

tinação na alma dos sinais transformando‑se em signos de uma 

língua se assenta, como explicita o De anima, na produção de 

universais que se entrelaçam num lógos. Heidegger e Wittgen‑

2. De interpretatione, 16a.

14721-Heidegger/Wittgenstein-miolo.indd   12 28/01/20   15:29



13

stein, cada um a seu modo, com diferenças ao longo do percurso 

das respectivas investigações, darão interpretações muito diversas 

para esse caráter, sobretudo simbólico e concêntrico, dos estados 

mentais. Caberá à própria linguagem, corretamente questionada, 

mostrar como ela mesma se regula, evitando que desande em fór‑

mulas vazias ou estapafúrdias. No entanto, depois de muito na‑

vegar, ambos entenderão a linguagem no reverso da concepção 

tradicional. Não se trata de um procedimento, seja puramente 

men tal, seja prático comportamental, que junta elementos relati‑

vamente simples, apenas sinais, para que possam se converter em 

signos (ou símbolos). Os filósofos deram as mais diversas expli‑

cações para essa junção, symplokê, como disseram Platão e Aris‑

tóteles. Grande parte dos filósofos contemporâneos que tratam 

da linguagem, a exemplo de D. Davidson ou R. Rorty e outros 

expoentes do “linguistic turn”, explora essa tradição: a linguagem 

se compõe e se torna inteligível a partir da combinação de ele‑

mentos (relativamente) simples, o falar e sua inteligibilidade se 

tornam uma questão de aprender a decifrar esse mecanismo. Hei‑

degger escava um plano mais profundo, onde ocorrem conjun‑

ções pré‑verbais. Como veremos, já na sua primeira tentativa, em 

Ser e Tempo, a significância depende do exercício de certos obje‑

tos de uso que o homem, como ente que cuida de seu ser, com‑

‑preende silenciosamente antes de lhes dar forma linguística. Se 

quisermos retornar ao universo de Aristóteles diremos que o ho‑

mem, mais que ser um animal dotado de razão, há de constituir‑se 

no plano do cuidado, da prudência (phronesis). O que lhe resta do 

processo de racionalização, conforme Ser e Tempo, está ligado às 

possibilitações do ser‑aí. As determinações existenciais do Dasein 

são possibilidades de algo vindo a ser o que há de ser no seu hori‑

zonte. Não se trata, pois, de possibilidades inscritas numa estru‑

tura, no sentido contemporâneo — cruzamento de relações de 

um conjunto dado —, mas de simples procedimentos possíveis de 
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um ente curando livremente de seu ser. Procedimentos que só 

podem ser ditos, pois, colando‑se a essa cura, fora de toda refle‑

xão sobre si mesmo que escape ao campo desses existenciais. As‑

sim, o homem há de tornar‑se capaz de abraçar as vigas históricas 

desse mundo, o campo das decisões epocais que, nas próprias 

ações humanas, se mostram indo além delas. Veremos que essa 

posição será revirada a partir de meados dos anos 1930.

Wittgenstein, por sua vez, se no Tractatus leva ao limite essa 

ideia da symplokê, pois é ela que estrutura a proposição e o fato 

tendo por pressuposto um certo espaço lógico, logo se vê em difi‑

culdade para explicar a natureza dos objetos simples, o estoque 

de tais combinações. Mais tarde ele abandona esse ponto de vista, 

pensa a linguagem como sendo regulada por regras de um jogo 

que lida com objetos segundo suas mudanças de aspecto, confe‑

rindo‑lhes assim conteúdos objetualizados. À alma só cabe unifi‑

car pelas diferenças, isto é, estritamente do ponto de vista formal. 

Tais jogos, em que as expressões se tornam bipolares, verdadeiras 

ou falsas, assentam‑se em situações que, diante dessas bipolarida‑

des in fieri, só podem ser ditas, quando ditas, por proposições 

monopolares. Uma imagem desenhada pelo próprio Wittgen‑

stein ilustra esse processo: ao girar, uma bola demarca dois polos 

imóveis em vista dos quais seus outros pontos passam a mover‑se 

circularmente; mas os polos não são determinados de antemão. 

Se o exercício de cada linguagem pressupõe uma espécie de Wel

bild, essa imagem de mundo funciona como mitologia explicativa 

dos fenômenos mundanos sem, por isso, surgir antes da lingua‑

gem propriamente dita. Note‑se que no tradicional jogo entre os 

valores de verdade, o verdadeiro e o falso, se infiltram práticas 

que marcam o destino das falas.

Wittgenstein encontra fronteiras no próprio exercício da 

linguagem, fronteiras que pedem para ser ultrapassadas por um 

falar além, überreden, sem que esse falar gestual tenha um campo 
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hermenêutico preestabelecido: pertence ao seu funcionamento. 

Über‑rede que pode ser exemplificada pelos gestos significantes 

dos missionários quando tratam de evangelizar “selvagens”, ou 

quando tratamos de comprar objetos desejados num país onde se 

fala uma língua por nós ignorada. Seja como for, os dois filósofos 

pensam apenas a linguagem, sem pressupor a relação representa‑

tiva sujeito/ objeto. Além disso, ambos emprestarão papel muito 

especial ao silêncio.

Compreende‑se por que inicio estes estudos focalizando a 

primeira crítica heideggeriana da proposição e da lógica tradicio‑

nal, mostrando a importância de certas determinações do ser do 

homem enquanto pressupostos da linguagem: determinações de 

um ente que vem a ser no mundo antes de falar. Tentarei, em se‑

guida, resumir como esse mundo silencioso hermenêutico se ar‑

ticula em Ser e Tempo. O capítulo terceiro serve de mediação en‑

tre Ser e Tempo e as obras posteriores, mostrando como a lógica é 

engolida pela essência da linguagem, o que possibilita falar do ser 

por si mesmo: o vetor do ente que cura de seu ser jogando‑se no 

mundo volta‑se como ser que, vindo a ser, dá‑se como tempo 

esquadrinhando o próprio acontecer (Ereignis). A linguagem po‑

de, então, mostrar todo o seu poder criador na medida em que 

segura e cuida desse esquadrinhamento.

O capítulo sexto volta ao início de nossa caminhada: exa‑

mina como o Tractatus, ao apresentar sua teoria afigurativa da 

proposição, retoma tacitamente as páginas iniciais do De interpre

ta   tio ne, de Aristóteles. O texto de Wittgenstein aparece como ten‑

tativa genial de retomar a constituição da linguagem a partir da 

elaboração de sinais em signos, mas já num espaço lógico previsto 

no mundo e, por isso mesmo, na linguagem. Procedimentos psi‑

cológicos serão eliminados mediante uma projeção direta da es‑

truturação das frases para os estados de coisa (ou vice‑versa), de 

sorte que o papel dos atos psicológicos será reduzido a quase nada 
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diante do poder sintetizador atribuído ao eu transcendental. Nos 

capítulos seguintes, porém, focalizarei sobretudo os últimos tra‑

balhos do autor em busca de diferenças gramaticais, em particu‑

lar as que regulam os verbos psicológicos. Como todas as outras 

determinações gramaticais, estas demarcam seus objetos. Esses 

verbos, contudo, mostram peculiar desequilíbrio quando conju‑

gados na primeira e na terceira pessoa. Se eu disser “Sei que cho‑

ve” estou simplesmente dizendo que “Chove”, mas se João disser 

“Chove” sempre haverá a possibilidade de ele estar me enganan‑

do. A partir desse paradoxo descoberto por G. E. Moore, Wittgen‑

stein pode distinguir a gramática de “estar seguro” (sicher sein) da 

de “estar certo” (gewissen sein). Essa diferença não é radical, mas 

permite apontar na linguagem um movimento de interioriza‑

ção/ exteriorização que questiona o papel tradicional da alma na 

transformação de sinais em signos. Esta se despoja de qualquer 

conteúdo e se resume a uma regulação gramatical.

Além de estudar o jogo do verdadeiro e do falso, a reflexão 

sobre o lógos deve ainda incorporar considerações sobre o enga‑

no. Não esqueçamos, porém, a linha de todo o pensamento de 

Wittgenstein, que, como ele próprio nota, resume‑se numa frase 

que o conde de Kent diz ao Rei Lear: I’ll teach you differences.3 

Nessa direção, pelo menos, a filosofia tem muito a nos ensinar 

como viver. Em particular refletindo sobre o sentido dos jogos de 

linguagem que apresentam coisas vinculadas aos modos de seus 

usos, assim demarcando critérios do dizer correto e incorreto — 

e um jogo de linguagem comporta sempre diversas palavras liga‑

das pelo contexto de seu emprego. Obviamente não espero que o 

leitor entenda desde já o peso dessas primeiras indicações do mo‑

do pelo qual fica suspenso o ideal clássico de razão, em particular 

a diferença entre ser e devir. Minhas considerações servem apenas 

3. Shakespeare, King Lear, ato i, cena iv.
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para alertá‑lo de que enfrentará formas inéditas do filosofar, em‑

bora apontem para uma constante: o filosofar é uma maneira di‑

ferenciada de pensar o “ver”. No que me concerne, reconheço que 

minhas preocupações atuais encontram suas sementes no livro 

Trabalho e reflexão, no qual usei esquemas operatórios para en‑

tender a teoria do valor da mercadoria em Marx, mas desaparece 

aqui o papel constituinte da própria reflexão. Enfim, tenho a im‑

pressão de ter atravessado os limites do universo inaugurado por 

Descartes e solidificado por Kant, em que o eu é o princípio de 

toda determinação.

Nota‑se um desequilíbrio nos espaços dedicados a Heideg‑

ger e a Wittgenstein. A despeito de este livro ter pretensões didá‑

ticas, todo ele está armado para defender a tese da crise da razão. 

Para isso precisei pontuar os passos decisivos do percurso de Hei‑

degger. No caso de Wittgenstein, essa crise se configura basica‑

mente nos últimos escritos sobre as gramáticas dos verbos psico‑

lógicos. Daí o encurtamento da narração. Além do mais, sobre 

Wittgenstein já tenho outros livros publicados.

São essas duas linhas de investigação que pretendo descre‑

ver; embora díspares entre si, terminam concluindo que os pro‑

blemas de filosofia são alinhavados pelas gramáticas das línguas 

naturais. Em outros termos, espero estudar o velório da lógica 

formal como reguladora das questões lógico‑metafísicas. A bi‑

bliografia é enorme e só pode ser atravessada de viés. Devo notar, 

entretanto, que desde 1990 conheço o primeiro livro de Stephen 

Mulhall,4 cujas questões são muito próximas das minhas, sendo 

outros os seus adversários.

4. On Being in the World: Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects. Londres: 

Routledge.
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Estas reflexões não seriam possíveis sem as indicações, os es‑

tímulos e críticas de amigos que me cercam. Do lado de Hei‑

degger, preciso começar agradecendo a Ernildo Stein, que desde 

1972 me aconselha a estudar esse filósofo, tanto verbalmente quan‑

to enviando‑me seus livros. Foi difícil pular o fosso que me dis‑

tanciava de um nazista. Enviei‑lhe as primeiras páginas escritas a 

respeito, que o deixaram assustado. João Carlos Brum Torres, ve‑

lho companheiro mas leitor de Sartre, também as recebeu e me 

alertou com seu silêncio tácito. Elas foram lidas ainda por Róbson 

Ramos dos Reis, que fez algumas observações preciosas que me 

levaram a ler seu Aspectos da modalidade,5 que me foi de muito 

proveito para exprimir com mais rigor conceitos de Ser e Tempo. 

Espero que este meu texto o reconcilie com a ideia de Ereignis. Do 

lado de Wittgenstein a lista é bem mais ampla, pois comecei a lê‑

‑lo sob a orientação de Gilles‑Gaston Granger, um de meus pri‑

meiros professores de filosofia, cuja família me adotou. Jules Vuil‑

lemin desde 1957 me ensinou a ler Husserl. Victor Gold schmidt 

completa a tríade de meus professores franceses. Do lado brasilei‑

ro devo comentar minha sorte de ter conhecido Luiz Henrique 

Lopes dos Santos nos primeiros dois meses de 1970 em que lecio‑

nei na usp — antes de ser compulsoriamente aposentado. Assim 

se iniciou um diálogo e uma amizade que ainda perduram. Witt‑

genstein tem sido um dos focos de nossas conversas. Agradeço a 

Lutti Mira, o primeiro a rever o texto por inteiro. Devo ainda agra‑

decer os comentários que Luciano Codato me fez durante a reda‑

ção de alguns capítulos e, particularmente, a Márcio Sattin, que 

revirou o texto corrigindo frases, traduções e citações, com o en‑

tusiasmo e a minúcia que lhe são características. A Heloisa Jahn, 

amiga muito querida, deixo um beijo carinhoso por ter se estafa‑

5. Rio de Janeiro: Via Verita, 2014.
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do ao preparar o texto para a edição. No final, meus especiais 

agradecimentos vão para Mário Wanderlei Soares do Nascimen‑

to, que há décadas acompanha meu cotidiano, abrindo espaços 

de tempo em que posso trabalhar tranquilamente.

São Paulo, outubro de 2019

usp/ Cebrap
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1. Sentido e Ser

i

Uma proposição enunciativa é uma expressão verdadeira ou 

falsa, seu sentido se afigurando antes de que se esteja certo de que 

diz a verdade. Que relações mantém essa verdade, ligada ao fun‑

cionamento estrutural dos valores de verdade, e a verdade apre‑

sentada por outros modos do dizer? Como as palavras se ligam? 

Como se separam? Desde a Antiguidade se sabe que existem ou‑

tras expressões que nos apresentam verdades inquestionáveis fora 

desse jogo bipolar. Aristóteles lembra que a mera apreensão do 

simples sempre se dá como verdadeira, on alêthes, porque resulta 

tão só da des‑coberta, alêtheia, do desvelamento dele mesmo.1 

Traduzimos essa palavra seguindo a questionável interpretação 

heideggeriana. Também num trecho do De anima Aristóteles in‑

dica que o verdadeiro já se encontra na apreensão dos sensíveis 

1. Metafísica, Theta, 10.
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próprios, como a cor para a vista, o som para o ouvido: “A sensa‑

ção dos sensíveis próprios é sempre verdadeira… enquanto o 

pensamento pode também o ser, o que não deixa nenhuma pos‑

sibilidade para o erro”.2 Apreender o simples é, por assim dizer, 

apenas tomar, agarrar uma determinação. Como funciona, po‑

rém, essa verdade originária enquanto alêthes — retirar do es‑

quecimento, conforme diria o grego? Em consequência, como se 

exerce esse de‑terminar?

Heidegger e o último Wittgenstein estabelecem um vínculo 

muito íntimo e especial entre condições de sentido e verdade. 

Embora caminhem em direções opostas, ambos acabam entrela‑

çando esses problemas de maneira totalmente inusitada. Espero 

poder marcar essas diferenças e apontar alguns de seus efeitos no 

campo da reflexão filosófica. E é de esperar que, revolucionando 

a ideia de lógos, por conseguinte, de razão, serão obrigados a re‑

pensar o sentido comum da linguagem, assim como da própria 

natureza humana tradicionalmente definida como o ser vivo que 

possui lógos.

Filiando‑se ao movimento fenomenológico iniciado por Ed‑

mund Husserl, Heidegger também pretende chegar às próprias 

coisas. A palavra “coisa”, aqui, tem o sentido muito próximo de 

quando aparece na expressão: “Que coisa você está fazendo?”, no 

entanto ganha novos aspectos conforme o uso que cada um de nós 

faz da questão. No § 7 do ii capítulo de Ser e Tempo, “O método 

fenomenológico da investigação”, ele reafirma sua fidelidade ao 

projeto de chegar às próprias coisas, indo além, contudo, daquela 

polaridade que opera numa consciência que se fecha, entre ato e 

conteúdo — noesis/ noema —, na medida em que a “coisa” fica in‑

crustada no ser‑aí, no modo do ente homem ser no mundo. Claro, 

a intencionalidade vem marcada pelo questionamento do ser.

2. De anima, 427b 11 ss.
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