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PREFÁCIO 

 

 

Prefaciar o volume segundo da obra 

Introdução à Filosofia, escrita quase em 

vocábulos poéticos – os quais nunca 

depreciaram os conceitos filosóficos, mas os 

sublimaram − pelos professores de Filosofia 

José Lucas de Omena e Lana Lisiêr Palmeira, 

intitulado Caminho; nos obriga, de um certo 

modo, a dar continuidade ao exposto no 

Prefacio I. Nesse sentido, recomendamos ler 

tal Prefacio para entender este. Assim como 

recomendamos ao leitor, de início, ler o 

primeiro volume – Filosofia – na perspectiva 

de poder saborear o entendimento do texto que 

agora está a sua vista. 

Para início de conversa, este segundo 

volume deve ser entendido e compreendido 

dentro e no meio do itinerário do trajeto que 

vai desde aquilo que os autores denominaram 

Filosofia até isso que eles mesmos 

qualificaram de Acontecimento. Quer dizer, 

Lucas e Lana, ao dividir sua obra em três 

partes, colocaram no meio, para continuar 

andando, o Caminho. Essa divisão trinitária, 

de imediato, trouxe a minha memória duas 

frases que os estudiosos da Literatura tornaram 

clássicas. A primeira é aquela com a qual 
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Dante Alighieri (1265-1321) começa sua 

Divina Comédia: “No meio do caminho da 

nossa vida/Encontrei-me numa selva 

obscura/Que a estrada reta fora perdida” 

(Inferno. Canto I). A segunda pertence ao 

poema No meio do Caminho de Carlos 

Drumond de Andrade (1902-1987): “Nunca 

me esquecerei desse acontecimento na vida de 

minhas retinas tão fatigadas. Nunca me 

esquecerei que no meio do caminho tinha 

uma pedra”. 

Essas duas frases poéticas foram 

lembradas, evidentemente, não apenas por 

causa do Caminho enquanto conceito – ao 

menos na intenção de Martin Heidegger − 

estritamente filosófico; mas devido, 

principalmente, à função que desempenha tal 

conceito no meio do caminho do próprio 

caminhar de e da obra filosófica de Martin 

Heidegger (1889-1976). Portanto, se o 

problema heideggeriano fundamental que 

estrutura sua obra é, ipsis litteris, “A questão 

do Ser”; e se, apesar e/ou por causa dos 

muitos caminhos percorridos pelos filósofos 

ao longo da História da Filosofia, perdeu-se o 

Caminho ao andar; então, definitivamente, 

retomar “A questão do Ser” significa, entre 

muitas outras possibilidades – tal como, 

heideggerianamente, o fizeram nossos autores 
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−, retomar ontológica e especificamente “A 

questão do Ente” ôntico-ontológico (Dasein) 

como Caminho onde, privilegiadamente, o 

Ser se faz presente ou, para melhor dizer, 

acontece. Isto é, a priori et motu proprio, 

entender que “O ser do ente [ôntico- 

ontológico] não ‘é’ ele mesmo um ente” (Ser e 

Tempo, §2).  

Assim, para andar introdutória e 

proveitosamente da Filosofia (primeiro 

volume) até o Acontecimento (terceiro 

volume), é necessário, segundo Martin 

Heidegger: “deixar-ser o ente [ôntico- 

ontológico] nele mesmo” (Introdução à 

Filosofia, §29): na sua liberdade, criatividade e 

transcendência original e absoluta; no seu 

espontâneo, vital e instantâneo sendo 

originário, original e originante. Todo o qual 

significa compreender, espantosa e 

escandalosamente, de forma clara e distinta, 

nada mais e nada menos, “o existir no 

fundamento e a partir do fundamento do ser-

aí” (Introdução à Filosofia, §29). 

Esclarecer essa pedra no meio do 

Caminho para chegar até alí – encontrando-se, 

possivelmente, também, “numa selva 

obscura” −  é o árduo propósito empreendido 

por Lucas e Lana neste segundo volume de sua 

Introdução à Filosofia. Desde logo, de 
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nenhuma maneira se trata do desenvolvimento 

– por mais que o possa parecer – de algo como 

a exposição de um possível método mediante o 

qual se possa atingir um objetivo. Como, por 

exemplo, o famoso método científico. Pois, 

segundo Martin Heidegger, “A pesquisa 

científica não é a única, nem a mais imediata 

dos possíveis modos-de-ser desse ente” (Ser e 

Tempo, §4). Tampouco se trata, simplesmente, 

de pôr em exercício à razão; pois, nas palavras 

de Heidegger: “A razão e seu representar 

constituem apenas um modo do pensar e, de 

forma alguma, são determinados por si 

mesmos, mas sim por aquilo que ordenou ao 

pensamento pensar à maneira da ratio” 

(Marcas do Caminho: Sobre “A Linha”). 

Trata-se, consequentemente, de iniciar 

o Caminho desde as entranhas mais íntimas 

do Dasein; por suposto, ontologicamente 

considerado; pois, se “Introduzir significa: pôr 

o filosofar em curso” (Introdução à Filosofia, 

§2); e se “Ser homem já significa filosofar” 

(Introdução à Filosofia, §1); então o privilégio 

ôntico-ontológico do Dasein se manifesta em 

todo seu esplendor quando atinge o 

acontecimento do filosofar; uma vez que “o 

pensar é um caminho que nos conduz ao 

pensável, isto é, ao ser em cujo âmbito, e só 

em cujo âmbito, existe pensamento” 
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(COLLODY, H. Pequeno Dicionário 

Filosófico: Pensamento, Pensar).  

Assim sendo, embora entendamos, 

plenamente, que “Filosofar como transcender 

faz parte da essência do ser-aí humano” 

(Introdução à Filosofia, §29); aqui, neste 

Prefacio II, só nos resta apontar para o 

seguinte volume desta ousada série sobre 

Introdução à Filosofia, cujo assunto, 

precisamente, será sobre aquilo que, 

heideggerianamente, os autores denominaram 

de Acontecimento. 

Mas, desde logo, antes de concluir este 

Prefacio, me parece que vale a pena sublinhar 

o esforço didático-pedagógico bem sucedido 

que Lucas e Lana, com rigor e disciplina 

intelectual, desenvolveram ao abordar um 

conteúdo tão emaranhado onde, como 

qualquer um que se atrevesse a aborda-lo, 

somente contaram – como o mesmo Martin 

Heidegger – com seu próprio Dasein. O andar 

desbravador de seu espírito, porém – 

parafraseando ao poeta espanhol Antonio 

Machado (1875-1939) −, se manteve fiel à 

divisa: “Caminante, no hay camino, se hace 

camino al andar”.  

 

                                                                                   

Alberto Vivar Flores  



 

- 15 - 

CAPÍTULO I 

CAMINHO 

 

 

 Vimos anteriormente que a linguagem 

é o meio pelo qual podemos entender o ser. 

Isso traduz a necessidade que temos de dizer o 

que seja essa “Introdução à Filosofia” 

apontada pelo autor e como a mesma trilha um 

caminho que visa o curso do filosofar no 

interior do ser-aí humano. Essa linguagem nos 

leva a pensar a mundanidade1, nesse contexto, 

é imprescindível aos nossos estudos 

apropriarmo-nos do conceito de “Visão de 

Mundo” que o filósofo delineia na sua obra. 

Inclusive, para o próprio Heidegger, a “Visão 

de Mundo” apresenta-se como fundamento 

possível de fazer a filosofia acontecer no ser-

aí: “(...) o primeiro estágio de nossa introdução 

é determinado por três questões: a relação da 

                                                 
1 Quando refletimos o mundo enquanto fenômeno, o 

compreendemos como mundanidade. Nesse sentido, o 

conceito de “Mundo” transcende o conceito cartesiano de 

mundo como substância.  O fenômeno do “Mundo”, 

portanto, a mundanidade, não separa o homem do mundo, 

mas o compreende como manifestação do “Mundo”.  
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filosofia com a ciência, com a visão de mundo 

e com a história” (HEIDEGGER, 2008, p. 12). 

Diante da nossa proposta de entender o curso 

do filosofar como atividade inerente do ser-aí 

humano, iremos situar o modo pelo qual o 

mundo é caracterizado como um fenômeno 

existencial ligado ao ser-aí e como essa 

constatação é operada em torno do conceito de 

“Visão de Mundo”.  

 

1.1 A “Visão de Mundo” e o desafio da pergunta. 

 

 Heidegger encara a reflexão sobre a 

“Visão de Mundo” como um princípio ativo 

no qual é necessário mover-se pela pergunta e 

é nesse movimento que o autor nos orienta 

para as problemáticas referentes ao tema. Faz-

se necessário, antes de qualquer coisa, 

perguntar o que seja a “Visão de Mundo”, uma 

vez que o modo operante da nossa discussão 

funda-se na pergunta acerca do que ela é. 

 No pensamento de Heidegger, a 

Filosofia é apresentada como condição 

essencial do conhecimento, de modo que a 

própria essência da ciência é uma essência 

filosófica. No que diz respeito à “Visão de 
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Mundo”, a coisa se configura de outra forma, 

pois, segundo o autor, em seu conceito de 

“Visão de Mundo” encontramos a essência da 

própria essência, melhor dizendo, a “Visão de 

Mundo” compete à filosofia enquanto essência 

da filosofia, o que a caracteriza como um 

modo de ser da própria mundanidade que torna 

o “Mundo” capaz de ser: 

 

Não podemos simplesmente dizer: a 

filosofia pertence necessária e 

expressamente à possibilidade interna 

da visão de mundo, mas antes o 

contrário: a visão de mundo já reside 

na possibilidade interna da filosofia, e, 

por conseguinte, de maneira derivada, 

a ciência só é possível em razão de 

uma determinada visão de mundo 

(HEIDEGGER, 2008, p. 245)  

 

 Segundo o filósofo da Floresta Negra, 

o termo “Visão de Mundo” nos pode induzir 

ao erro em virtude do seu fundamento 

multifacetado. Na literatura filosófica, o termo 

“Visão de Mundo” remete ao segundo prefácio 

da “Crítica da Faculdade do juízo” de Kant, no 

qual a “Visão de Mundo” é posta como 

intuição e contemplação do “Mundo” 

apresentado sensorialmente (KANT, 2008). 
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Conforme Heidegger, esse significado 

inaugurado por Kant terá uma influência 

notória em Goethe e Humbolt, no entanto, 

perecerá em seguida com o advento do 

romantismo. A evidência dessa ruptura com o 

conceito kantiano é visível na obra “Ideias 

para uma filosofia da natureza” 

(SCHELLING, 2001). Segundo Heidegger, 

Schelling entende a “Visão de Mundo” como 

uma ação da inteligência, seja no âmbito 

consciente ou não. A ação da inteligência 

mostra-se produtivamente, o que determina a 

construção de uma imagem de mundo. 

 Como possibilidade de uma construção 

que produz certo entendimento de “Mundo”, 

Sechelling foi capaz de situar a “Visão de 

Mundo” num estatuto sistemático, de modo 

que a filosofia alemã póstuma, como Hegel, 

por exemplo, transmutou o conceito teórico 

para o campo moral, inaugurando, assim, uma 

“Visão de Mundo Moral” (HEGEL, 1997). Em 

seguida, a expressão passou a designar 

diversas “Visões de Mundo”. Isso, segundo o 

nosso autor, revela o caráter obscuro da 

questão e a necessidade de elucidá-la. 

Percebemos que o filósofo nos joga diante do 
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problema com o intuito de nos levar ao 

desvelamento2 da questão, o que corresponde a 

nossa pretensão de pensar o despertar 

filosófico dentro de um caminho. Na sutileza 

da reflexão nos é possível pensar em um 

caminho para o ser, uma vez que o 

conhecimento do ente é uma consequência da 

forma como nos situamos no mundo. A 

proposta heideggeriana de guiar-se na 

obscuridade é, na verdade, uma tentativa de 

compreender a filosofia como uma realidade 

universal da existência humana, e que, de certa 

forma, foi sucumbida pela plurisignificação 

que foi posta ao conhecimento. Enquanto o 

ente for pensado como “Visões de Mundo”, 

                                                 
2 Referente ao problema da verdade. Desvelar significa 

atingir a verdade, todavia, a “Verdade”, no pensamento de 

Heidegger, não designa necessariamente um problema de 

caráter epistemológico. O desvelamento tem o objetivo de 

nos mostrar o si mesmo do mundo configurando, assim, 

um estatuto ontológico. Nas primeiras seções de “Ser e 

Tempo”, o autor deixa claro que o que impulsionou o 

pensamento antigo foi a investigação metafísica, em outras 

palavras, o caminho para encontrar as coisas em si 

mesmas: “Embora nosso tempo se arrogue o progresso de 

afirmar novamente a ‘metafísica’, a questão aqui evocada 

caiu no esquecimento. (...) Foi ela que deu fôlego às 

pesquisas de Platão e Aristóteles para depois emudecer 

como questão temática de uma real investigação” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 37) 
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permaneceremos na escuridão. Devemos 

caminhar pelas contradições porque é a partir 

dela que de alguma forma podemos exercer 

uma linguagem capaz de dizer o ente na sua 

mundanidade.  

 O caminhar na pergunta implica em um 

caminhar que busca enfrentar o problema 

frontalmente. Nessa perspectiva, Heidegger 

reconhece que temos que caminhar, a 

princípio, no discurso difuso sobre a questão 

até “(...) encontrarmos o que visamos de 

maneira indeterminada, mas com certa 

segurança, quando falamos hoje de uma visão 

de mundo” (HEIDEGGER, 2008, p. 247). 

Diante da dinâmica pluralista acerca da “Visão 

de Mundo”, a contemporaneidade eleva-se em 

um grau tolerante capaz de admitir o discurso 

de determinadas pessoas como algo o qual não 

discutimos mais, nem mesmo em um sistema 

de objetividade e cientificidade. Diz-nos 

Heidegger: 

 

Além disso, não somos hoje apenas 

extremamente tolerantes ante a 

pluralidade de visões de mundo, mas 

somos mesmo abertos e temos uma 

escuta mais acurada para a sua 
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diversidade em termos de arte, 

religião, filosofia, política. Sim, 

experimentamos já um deleite 

espiritual particular em descobrir e 

observar tais diferenças, e tendemos a 

computar como um mérito particular 

nosso quando possuímos uma 

tolerância correspondente e deixamos 

toda e qualquer coisa vigorar 

(HEIDEGGER, 2008, p. 248) 

 

Para Heidegger, esse deixar vigorar, 

que é confundido com uma suposta 

superioridade e liberdade3, é na verdade, uma 

sagaz covardia, mostrando a nossa impotência4 

diante da veracidade autêntica do ser. O autor 

nos chama atenção para as inflexões 

justificadas em um pseudodiscurso de 

                                                 
3 No pensamento de Heidegger, a autonomia que gera a 

liberdade é consequência do desvelamento da verdade. 

Dentro da perspectiva de “Ser e Tempo”, o ser-aí-no-

mundo, visto enquanto potencialidade, exerce a sua 

liberdade tendo em vista o paradoxo da vida, ou seja, o 

isolamento das suas potencialidades perante a “Morte”.  
4 O pensamento do filósofo parte da ideia de que essa 

impotência se deve ao fato de que a tradição 

ininterruptamente descurou o significado mundano da 

nossa existência.  O autor visa compreender o ser-aí 

enquanto ser presente no “Mundo”. Esse projeto que se 

configura amplamente determina que as investidas de 

Heidegger não exijam em sua estrutura teórica uma 

determinada corrente filosófica ou metodológica.  
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tolerância, a questão aqui exposta não se 

desenvolve em fundamentos absolutos de 

cunho ideológico que, ao apropriar-se sobre 

determinados conceitos, transforma a filosofia 

em um movimento fechado, mas compromete-

se com o apelo do ser, uma vez que é nas 

manifestações particulares do ser-aí que 

encontramos um estatuto universal possível a 

qualquer “Visão de Mundo”, pois a finitude da 

existência é comum a todos os seres humanos, 

independente da sua postura ou adesão teórica. 

Todo dinamismo humano é caracterizado por 

uma determinada “Visão de Mundo”, daí 

passamos a questionar quais visões de mundo 

estão escondidas em determinadas coisas, o 

que provoca um impasse na tentativa de se 

pensá-la em uma abordagem capaz de colocá-

la como fundamento da Filosofia. O impasse é 

notório quando nos propomos levar o ser-aí a 

reconhecer-se como tal, pois o mesmo 

encontra-se diante da necessidade de afirmar-

se conforme esta ou aquela “Visão de Mundo”, 

o que pode levar o ser-aí a perder-se na busca 

na qual ele pretende encontrar a si mesmo em 

meio à liberdade. Percebemos que no sistema 

filosófico de Heidegger, não cabe uma 
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discussão metódica no sentido de uma filosofia 

com conceitos organizados entre si e dados ao 

sujeito, mais como um acontecimento no qual 

os conceitos são consequência de um curso 

que leve o ser-aí humano a tornar-se o credo 

de si mesmo. Tal pretensão é ousada e 

desafiante na medida em que acreditamos ser 

possível ao ser-aí humano compreender a si e 

livrar-se da “Visão de Mundo” que pretende a 

qualquer custo transformá-lo em um estilo 

dessa ou daquela ideologia.   

O saber, pensado na sua acepção 

moderna nos é possível quando o entendemos 

como ciência, o que nos permite, segundo 

Heidegger, problematizar a ciência até mesmo 

em sua essência, pois se delibera, na origem da 

ciência, um horizonte unívoco: a ciência é um 

tipo de conhecimento, mas, quanto à “Visão de 

mundo”, ela pode ser encarada nessa 

significação? Segundo o autor, “parecemos 

compreender o que significa ‘mundo’ e o que 

quer dizer ‘visão’”. (HEIDEGGER, 2008, p. 

249). Esse nosso compreender não nos é 

traduzido como observação, o que é comum 

nas especulações que envolvem a ciência, seja 

ela no caráter pré-científico ou científico. No 
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que concerne às artes, até que nos é possível 

inferir na obra do artista uma determinada 

“Visão de Mundo”, que de certa forma se 

expressa no produto estético5 ou artístico. 

Também não podemos conceber a “Visão de 

Mundo” como uma mera intuição, que em sua 

particularidade incompreensível, pelo menos 

aparentemente, nos permite ver determinadas 

coisas que estão desveladas para outros. 

 Somos levados não somente a 

questionar o que seja a “Visão de Mundo”, 

mas a forma como a mesma relaciona-se com 

a efetivação do ser-aí humano, o que 

corresponderia a nossa proposta de pesquisa 

em pensar esse efetivar como caminho pelo 

qual se é possível chegar ao filosofar, todavia 

se a “Visão de Mundo” não pode ser pensada 

enquanto essência da ciência, e portanto como 

                                                 
5 Heidegger identifica que determinados conceitos da 

estética, como reprodução e sensibilidade, orientam-se 

filosoficamente por tentarem compreender o ser das coisas 

que circundam o “Mundo”, todavia, os fundamentos 

conceituais da estética se deram nas rédeas da tradição, o 

que possibilita a discurção calcada na concepção 

plurissignificativa da “Visão de Mundo”. Para o autor de 

“Ser e Tempo”, é preciso pensar a estética em uma 

designação ontológica com o intuito de desvelar o ser por 

meio da obra de arte.  
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contemplação, nem como ciência por não ser 

uma forma de saber, o que seria então essa 

“Visão de Mundo”? O autor de “Ser e Tempo” 

encontra na tomada de posição o caminho no 

qual é possível pensar a “Visão de Mundo” em 

um substrato reflexivo: “(...) visão de mundo é 

sempre tomada de posição” (HEIDEGGER, 

2008, p. 249). Essa tomada de posição torna-se 

um modo operante da “Visão de Mundo” 

quando a incorporamos como uma convicção 

particular e expressamente formada, não 

importando se ela é pura ou simplesmente 

originária do outro, ou até mesmo se ela é uma 

reprodução, mas o fato de assumirmos esta ou 

aquela posição. A unicidade da questão é 

decisiva na “Tomada de Posição”; devemos 

trilhar o nosso curso em tal constatação, o que 

nos permite encontrar um objeto de reflexão 

sem cairmos no relativismo, pois o que nos 

interessa não é posição que o ser-aí assume 

como “Visão de Mundo”, mas a sua 

capacidade de tomar uma posição, é nesse 

“Tomar uma Posição” que delineamos uma 

possível linguagem para entendermos como o 

conceito de “Visão de Mundo” pode nos levar 

ao filosofar, realizando assim a nossa proposta 
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originária de “Pôr o Filosofar em Curso” ao 

estatuto de “Introdução à Filosofia”.  

Essa convicção não é algo que 

simplesmente possuímos ou que usamos 

ocasionalmente quando nos é necessário; 

também não é uma estrutura interna que 

trazemos conosco e que em determinados 

momentos a alcançamos por meio de 

intelecções, ou mesmo uma proposição 

comprovada conforme esta ou aquela ciência. 

Para Heidegger, é justamente o contrário, a 

convicção é potencialidade essencial que 

dinamiza o todo do nosso agir diante da 

existência, trata-se de uma estrutura 

fundamental do ser-aí humano. É visível que 

muitas das convicções que assumimos são 

consequências de um processo inconsciente, o 

que imprime no conceito de “Visão de 

Mundo”, especificamente no termo “Visão”, o 

significado de “opinião”, “(...) como quando 

dizemos: ‘sou dessa ou daquela opinião’” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 250); comumente, 

trata-se de algo que estamos convencidos, no 

entanto, não nos é possível demonstrar ao 

outro os argumentos conceituais de tais 

convicções, pois este modo de ver não se 
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configura em particularidades, mas na 

totalidade do ser. Esse todo do ser é 

expressamente clarificado no conceito de 

“Mundo”. O termo “Mundo”, segundo o autor, 

apresenta-se plurissignificativamente e designa 

ainda com certa preponderância, mesmo na 

contemporaneidade, o todo do ente no sentido 

cosmológico.  

“Visão de Mundo” também é posta 

como “Visão Histórica”, que se desenvolve em 

uma perspectiva de história universal. 

Percebemos claramente que tanto os aspectos 

que pensam a “Visão de Mundo” como 

natureza, como os que pensam a história em 

sua universalidade estão ligados à fatalidade 

da existência, contanto, encontramos uma 

síntese que manifesta-se como “Visão de 

Vida”, o que implica em um curso existencial 

dado pela condição biológica inevitável, 

situando a vida e a sua razão de ser como um 

caminho o qual as possibilidades estão 

entrelaçadas com a morte; existir manifesta-se 

em uma mundanidade que realiza-se com o 

outro, gerando sociabilidade e fundando uma 

história, assim, tanto a natureza quanto a 

história são um modo de ser da existência, 
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consequentemente, uma constatação 

atualizante do ser-aí humano.  

A pretensão de alcançar o ser-aí a 

partir dele e com o objetivo de torná-lo o que 

ele é traz na sua essência uma filosofia que 

visa formar para universalidade, por isso, a 

nossa atenção não está nesta ou aquela 

particularidade do saber, mas na 

universalidade que os particulares podem 

operar no interior do ser-aí.6 Em Heidegger, 

enfatizamos mais uma vez, o ser-aí humano 

corresponde ao apelo do ser quando se 

identifica na universalidade. Jogado no 

mundo, o ser-aí encontrará a universalização 

nos valores ligados à “Visão de Vida”, 

portanto, no movimento da natureza e da 

história. Os particulares são necessários 

enquanto instrumentos decisivos para alcançar 

o universal, que no plano biológico se traduz 

como manifestação da vida, e enquanto 

histórico liga-se às coisas humanas no espaço 

                                                 
6 A compreensão da ação dos particulares em meio à 

universalidade evidencia a necessidade de um projeto 

existencial voltado para o ser-aí. A existência do ser-aí é 

um fato dado à universalidade, com isso, traduz-se na 

impessoalidade, na qual, segundo o filósofo, todo homem é 

o outro e ninguém é efetivamente si próprio.  
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social. O cominho ao ser pensado a partir do 

filósofo da Floresta Negra gera no acordo 

mútuo a necessidade dos homens de abdicarem 

de suas regras particulares em detrimento da 

universalidade coletiva. O particular está no 

universal, de modo que qualquer decisão 

tomada pelos homens não se restringe ao seu 

contexto específico, mas a todo projeto 

universal da vida: 

 

Dessa maneira, a visão de mundo diz 

respeito tanto ao ente não dotado de 

modo de ser do ser-aí (a natureza em 

um aspecto prático etc.) quanto ao ser-

aí. No entanto, não apenas aos dois 

âmbitos justapostos e tomados em 

conjunto, mas em sua relação de 

reciprocidade. No centro, junto à visão 

do ente na totalidade, encontra-se a 

‘visão de mundo’, de tal modo que a 

visão de vida é em verdade ao mesmo 

tempo a força atuante e diretriz do 

próprio ser-aí (HEIDEGGER, 2008, p. 

250) 

 

A breve descrição que apontamos sobre 

o conceito de “Visão de Mundo” foi suficiente 

para reconhecermos o quanto estamos distante 

de analisar o termo com uma precisão mais 

aguçada. Para o nosso filósofo, só 
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alcançaremos uma estrutura clara sobre a 

“Visão de Mundo” quando assumirmos o 

movimento do questionamento com o intuito 

de impetrarmos no horizonte o qual Heidegger 

chamada de determinabilidade da “Visão de 

Mundo”. Mas, o que seria essa determinação 

implícita na “Visão de Mundo” que se 

apresenta tão necessária à elucidação? Quando 

pensamos a questão como “Visão”, situamo-

nos em um comportamento que se identifica 

como uma atitude do ser-aí, mas que, para 

Heidegger, sustenta-se como fundamentação 

para pensar o ser-aí: “Esse suporte e essa 

determinação dão-se por sua vez de tal 

maneira que o ser-aí se vê e se sabe colocado 

nessa atitude em uma relação com o todo do 

ente” (HEIDEGGER, 2008, p. 251).  

A questão move-se no questionamento 

por admitir a “Visão de Mundo” como 

essência da filosofia, logo, sendo a “Visão de 

Mundo” a essência da filosofia e a filosofia a 

essência de uma possível tomada de partida, 

que ao se propor a analisar uma metodologia 

busca efetivar o já efetivo do ser-aí, só 

acontecerá essa efetivação, segundo o filósofo 

alemão, se vislumbrarmos uma 
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correspondência originária que se guia na 

constituição essencial do ser-aí. Esse, 

enquanto essencialidade, é algo sempre dado e 

posto, no entanto, pode permanecer obscuro 

mediante a ausência de correspondência aos 

apelos que infringem em meio à 

plurissignificações existentes na mundanidade, 

por isso, partir da essência do ser-aí é 

estabelecer um caminho de elucidação que 

desenvolve o seu curso no próprio ser, 

caminha no ser e permanece no ser. A 

pergunta foi o primeiro caminho da “Visão de 

Mundo” e a tentativa de fundamentação será 

desenvolvida como uma análise que visa 

entender os fundamentos que permitem ao 

humano manifestar-se como tal. Contudo, 

pensar a “Visão de Mundo” como caminho 

nos joga diante de um problema, a saber, a 

ausência de sistematização, pois na medida em 

que o autor se propõe a investigar a tradição 

como uma tentativa não tradicional, ele nos 

instiga a uma particularidade. Se a 

compreensão da “Visão de Mundo” não pode 

ser concebida como um sistema ou como uma 

metodologia, quais seriam então os recursos 

que deveríamos tomar para compreendermos a 
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proposta do autor? A “Visão de Mundo” só é 

possível ao entendimento quando passamos a 

pensá-la na ótica heideggeriana como 

consequência de “acendas” do filosofar. 

Heidegger aponta em “Ser e Tempo” o que 

viria a ser o próprio vir a ser de um curso. 

Sendo esse curso uma manifestação que traz 

na sua essência o deslocamento do pensar e 

junto com ele todo deslocamento ontológico. 

Assim, o pensamento de Heidegger permitiu 

ao século XX entender o sentido, as 

potencialidades e os caminhos nos quais o 

filosofar é possível. Nessa tentativa de pensar 

a “Visão de Mundo”, nos deparamos com a 

“Visão” e com o “Mundo”, implicando assim, 

a analítica existencial que se dá na “Visão” por 

meio do ser-aí e a mundanidade fundada nas 

bases originais do mundo. Nesse sentido, o 

melhor caminho de compreensão desse 

“Caminhar” é o guiar-se nos conceitos 

fundamentais de “Ser e Tempo”.   Por fim, a 

nossa investigação só alcançará o seu objetivo 

se for capaz de entender esse ser-aí no 

movimento filosófico que fundou o que 

conhecemos como filosofia ocidental. 

Acreditamos que nessa trajetória de 
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pensamento é possível clarificar a relação que 

o ser-aí teve com a educação e como, de 

alguma forma, a metodologia de “Pôr o 

Filosofar em Curso” foi realizada no realizado 

e que tentaremos clarificar com a luz da 

especulação filosófica direcionada às 

manifestações particulares do ser-aí humano. 
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CAPÍTULO II 
 

O “MUNDO” COMO IDEAÇÃO DO SER-AÍ 

 

 

A apreensão do “Mundo” configura-se 

como uma das características inerentes do ser-

aí, todavia, é por meio da técnica que 

assimilamos o atual estágio do ser. Essa 

tentativa nos parece problemática quando 

atribuímos ao ser-aí uma fundamentação 

compreendida como modo de ser. Diante 

disso, nos resta fazer a seguinte pergunta: 

como é possível apreendermos o “Mundo”? 

Podemos conhecer o “Mundo” sem usarmos 

instrumentos ligados à lógica instrumental? A 

filosofia Ocidental nos guiou 

epistemologicamente a uma dicotomia de 

apreensão realizada entre um sujeito e objeto. 

 

As causas Internas do “Mundo” 

 

Para Heidegger, ser-aí se distingue do 

sujeito e o “Mundo” do objeto. As operações 

de efetivação do ser-aí que possibilitam ao ser 

humano a compreensão é um fenômeno 
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interno que se dá regionalmente na 

consciência. Diante do exposto, como é 

possível ao ser-aí entender o “Mundo”? Como 

o ser-aí pode atingir o “Mundo” partindo de 

um estado interno para um estado externo? O 

que é decisivo em Heidegger é a compreensão 

de que o ser-aí é sendo, portanto, manifestação 

tal qual do ser-aí, o seu modo de ser enquanto 

ser-aí. A “Introdução à Filosofia” 

compreendida em um processo no qual o 

fenômeno da apreensão sobrevém 

exteriormente não questionou, como aponta o 

filósofo, o ser do sujeito, a sua constituição 

ontológica, em outras palavras, o modo de ser 

do sujeito que apreende. O “Pôr o Filosofar em 

Curso” admite a inerência do modo de ser 

dada tacitamente ao fenômeno gnosiológico, 

com isso, deve-se elucidar os fundamentos 

ontológicos que compõe o ser-aí no “é” de si 

mesmo e no “é” do “Mundo”. A apreensão do 

“Mundo” não se constitui dicotomicamente, 

mas derivadamente enquanto modo de ser do 

ser-aí-no-mundo. Desse modo, o “Mundo” 

realiza-se nas expressões do existir do homem, 

ou seja, na sua realidade fática perante a 

angustia de reconhecer-se enquanto finitude: 
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O Dasein autêntico, aberto para sua 

morte, compreende sua temporalidade 

de uma maneira finita. Uma outra 

possibilidade de dizer a angústia que 

nos deixa diante do nada, é dizer que 

ela nos deixa diante da finitude de 

nosso ser-no-mundo. (BICCA, 1997, 

p. 29)  

 

A compreensão do filosofar entendida 

como fenômeno do conhecimento fundamenta-

se onticamente no curso ontológico no qual o 

ser-aí é despontado como ser-no-mundo. 

Indubitavelmente, somos levados a 

compreendermos que o fenômeno do conhecer 

origina-se no já “é” do ser junto ao “Mundo”. 

A compreensão do “Mundo” é consequência 

de uma abertura originada no ser-aí-no-

mundo, abertura essa que nos permiti ir ao 

encontro dos entes, provocando 

irrefragavelmente o fenômeno do “Mundo”. 

Nesse momento, o “Pôr o Filosofar em Curso” 

deixa o curso do filosofar para ser o próprio 

“Curso” e a “Filosofia”. Esse “Curso” 

realizado no já “é” do ser-aí junto ao “Mundo” 

não significa uma mera contemplação do ente 

dado, mas encontrarmo-nos com o ente 

intramundano em sua constituição originária, 
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tornando possível uma explicitação do próprio 

encontro. O “explicitado” abstrai 

antecipadamente do ente que está por vir no 

curso do filosofar uma percepção de mundo, 

ou em uma linguagem mais comum, um ponto 

de vista - condição necessária para 

problematizarmos o conceito de “Visão de 

Mundo” - que, para Heidegger, encontra-se 

devidamente mal problematizado.  

Essa abstração da explicitação junto ao 

ente intramundano é a concretude de um ente 

dado à possibilidade, atingível e posto em 

“Curso”. Nessa percepção, somos levados a 

pensar o ente como ente, e não como supostos 

pontos de vistas, aqui reside uma das nossas 

tentativas de pensar o filosofar enquanto 

fenômeno do sempre dado e realizado em nós 

mesmos, trata-se do acontecimento do ser-aí 

enquanto ele mesmo. Isso não significa uma 

representação conceitual operado pelo sujeito, 

mas uma análise sobre o já “é”, que acontece 

em si mesmo como um modo de ser do ser-aí-

no-mundo. O estar “fora”, analisado na 

preleção “Introdução à Filosofia” significa 

estar “dentro”, é no já “é” que atingimos a 

compreensão do “Mundo”:  
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Esse contexto de fundamentação dos 

modos do ser-no-mundo constitutivos 

do conhecimento de mundo evidencia 

que, ao conhecer, a presença adquire 

um novo estado de ser, no tocante ao 

mundo já sempre descoberto. Esta 

nova possibilidade de ser pode 

desenvolver-se autonomamente, pode 

tornar-se uma tarefa e, como ciência, 

assumir a direção do ser no mundo. 

Todavia, não é o conhecimento que 

cria pela primeira vez um 

“commercium” do sujeito com o 

mundo e nem este commercium surge 

de uma ação exercida pelo mundo 

sobre o sujeito. Conhecer ao contrário, 

é um modo da presença fundado no 

ser-no-mundo. É por isso também que, 

como constituição fundamental, o ser-

no-mundo requer uma interpretação 

preliminar. (HEIDEGGER, 2006, p. 

109)  

 

Apreender o “Mundo” não significa 

atingir a consciência em meio à exterioridade 

com o intuito de encontrar alguma coisa. O 

“Curso” do filosofar operado e realizado no 

próprio ser-aí permite a esse conhecer o 

“Mundo”, o que o torna capaz de assumir uma 

posição ontológica. Essa possível tomada 

ontológica pode assumir-se a tal ponto como 

objetivo de algo que talvez seja possível 
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pensar uma ciência capaz de entender o 

caminho do ser-no-mundo. Com efeito, não 

podemos esquecer que não é a apropriação do 

modo de ser do ser-aí relacionada ao “Mundo” 

que possibilita uma via de acesso ao ser, mas 

uma apropriação do modo de ser do ser-aí 

enquanto ser-no-mundo. Essa apropriação 

significa o momento prévio do pensamento 

reflexivo do mundo, o que temos nesse estágio 

é o que está diante de nós, mas não podemos 

conceber esse “diante de nós” tão somente 

como objetos e coisas que nos circundam, mas 

todas as potencialidades possíveis aos objetos 

e as coisas, pois o filosofar é sempre “poder 

ser” do que já “é”; o já “é” precisa ser 

clarificado, pois o campo potencial da pré-

reflexão nos lança ao obscurantismo 

promovido pela consciência perante a 

realidade indeterminada. 

O “Mundo”, nesse estágio pré-

reflexivo, configura-se como tudo aquilo que 

nos rodeia e no qual nós entramos em acesso, 

ou seja, o mundo circundante é composto por 

utensílios, pessoas, animais, valores. E, para 

Heidegger, não existe naturalidade nesse 

estágio da não relação epistemológica entre 
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sujeito e objeto. Essa realidade circundante 

não pode ser entendida com o espaço material 

no qual as coisas estão presentes. Segundo 

Heidegger, a relação e correlação entre sujeito 

e objeto é consequência de um movimento no 

qual as coisas nos são dadas e acessíveis na 

realidade não determinada em que o ser-aí está 

incluso. Nessa acepção, o conhecimento 

necessita de uma atitude transcendental do ser-

aí, pois esse está comprometido com o 

“Mundo”. 

Resta-nos, portanto, entender os 

elementos constitutivos que compõe o ser-no-

mundo para podermos impetrar em uma 

“Introdução à Filosofia” que não é uma 

“Introdução”, mas uma constatação ligada à 

mundanidade do “Mundo” para assim, 

discorrermos sobre uma filosofia que seja 

capaz de atingir a “Visão de Mundo” em um 

contexto permissível à discussão.  

 

O “Mundo” enquanto “Fenômeno”.  

 

No terceiro capítulo de “Ser e Tempo”, 

Heidegger começa com a seguinte afirmação: 

“Em primeiro lugar, deve-se tornar visível o 
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ser-no-mundo no tocante ao momento 

estrutural ‘mundo’.” (HEIDEGGER,2006, p. 

110). Daí, o “Mundo” passa a ser pensado 

como constituição fenomênica do modo de ser 

do ser-aí. Descrever o “Mundo” não significa 

apenas refletir sobre os entes intramundanos7 

manifestados, deve-se superar o estágio 

ontológico para tornar possível a compreensão 

do “Mundo”.  

O pôr em curso a filosofia exige 

compreensão. Temos no pensamento de 

Heidegger um salto qualitativo e decisivo para 

compreendermos o “Mundo” na sua essência, 

e o mundo enquanto essência promove a 

filosofia que se encontra adormecida no ser-aí 

humano como foi dito anteriormente. 

Devemos superar o estágio ôntico do 

“Mundo”, devemos transcender para pormos 

em curso o filosofar: 

 

Mundo constitui a estrutura unitária da 

transcendência (...) Mundo como 

totalidade não é ente, mas aquilo a 

partir do qual o ser-aí se dá a entender 

a que ente pode dirigir-se seu 

                                                 
7 Designação heideggeriana referente aos entes jogados 

dentro do “Mundo”.   
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comportamentos como se pode 

comportar com relação a ele. O Dasein 

se dá a entender a partir de seu mundo 

quer então dizer: neste vir-ao-

encontro-e-se a partir do mundo o 

Dasein se temporaliza como um esmo, 

isto, como um ente que foi entregue a 

si mesmo para ser (...) (HEIDEGGER, 

1973, p. 114) 

 

Segundo Heidegger, as tentativas de 

compreensão do “Mundo” operadas pelas 

ciências, como a física e a matemática, não são 

suficientes para se compreender o caráter 

fenomenológico do “Mundo”. Da mesma 

forma, as ciências humanas ou até mesmo a 

ética não são capazes de atingir o fenômeno do 

“Mundo”. A questão aqui não são as 

particularidades do conhecimento, ou seja, não 

são as “Visões de Mundo” que determinam o 

sentido do próprio mundo, na verdade, como 

foi posto anteriormente, a ideia de uma 

disciplinalização do saber apenas revela a sua 

característica multifacetada, causando uma 

fuga do ser em relação ao conhecimento de 

uma filosofia autêntica. 
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Todos esses fenômenos encontram-se 

no “Mundo”, por isso, é razoável nos 

perguntarmos se é possível compreendermos a 

natureza essencial do “Mundo”, em outras 

palavras, se é possível de fato realizar o curso 

da filosofia. Segundo o filósofo da Floresta 

Negra, a urgência da questão deve guiar-se, 

pelo menos a princípio, pela classificação do 

que habita o “Mundo”. Todavia, esse caminho 

é um caminho para jogar-se na questão, não 

temos aqui nenhuma garantia de compreensão 

da natureza do “Mundo”, pois mesmo com o 

conhecimento dos entes intramundanos, não 

somos capazes de conhecer o “Mundo” em si 

mesmo. Mas o importante é que temos um 

ponto de partida e, como afirma Heidegger, 

não devemos esquecer o caráter 

fenomenológico da questão: 

 

Descrever o mundo 

fenomenologicamente significa: 

mostrar e fixar numa categoria 

conceitual o ser dos entes que 

simplesmente se dão dentro do 

mundo. Os entes dentro do mundo são 

as coisas, as coisas naturais e as coisas 

“dotadas de valor”. O seu caráter de 

coisa torna-se um problema; e como o 
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caráter de coisas das coisas dotadas de 

valor se edifica sobre o caráter da 

coisa natural, o tema primário é o ser 

das coisas naturais, a natureza como 

tal. A substancialidade é o caráter 

ontológico das coisas naturais, das 

substâncias. Esse caráter é o 

fundamento de tudo. (HEIDEGGER, 

2006, p. 110) 

 

Nesse sentido, o “Mundo” apresenta-se 

como característica do ser-aí como ser-no-

mundo. Refletir sobre o “Mundo” em tais 

categorias nos coloca diante de problemas que 

perpassam desde a espacialidade do “Mundo” 

até as coisas que o compõe. Nos diz Heidegger 

que “do ponto de vista ontológico, ‘mundo’ 

não é determinação de um ente que a presença 

em sua essência não é. ‘Mundo’ é um caráter 

do próprio Dasein.” (HEIDEGGER,2006, p. 

112).”  Não seria essa pretensão do autor um 

reducionismo subjetivo? Para tentarmos 

compreender o objetivo de Heidegger em 

querer definir o “Mundo”, devemos caminhar 

pelo próprio caminhar, ou seja, o nosso 

caminho deve ser caracterizado por um curso 

no qual não temos uma via, ele não é 
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espacialidade, mas algo dado, tão próximo que 

nos parece obscuro.  

O “Mundo”, para Heidegger, pode 

designar significância, como é o caso do 

conceito ôntico, que em outras palavras faz 

menção aos entes que podem habitar o 

“Mundo”.  Em sua acepção ontológica, 

“Mundo” significa o ser dos entes que habitam 

no “Mundo”. Ainda podemos estender o 

conceito de “Mundo” em Heidegger como 

uma teia de multiplicidade dos entes. Nessa 

teia, que é uma região8 de multiplicidade, o 

“Mundo” é possível por meio da linguagem 

matemática, o que o situa na concepção 

científica moderna, fazendo jus às palavras de 

                                                 
8 O problema da “Região” é decisivo na obra de Heidegger 

e apresenta-se em diversas situações. Aqui, aplicamos o 

conceito em sua acepção de espacialidade. O espaço 

articula-se com a “Região” a partir de uma vinculação com 

a ontologia, portanto, como uma “região” do “Mundo”. 

Como aponta Lígia Pádua : “enquanto facticidade mesma, 

o Dasein jamais poderia estabelecer com aquilo que o 

cerca qualquer relação – espacial, no caso – do tipo 

continente-contido, ou seja, o Dasein jamais se encontra 

dentro ou fora de algum lugar, mas ele mesmo contribui 

para a configuração de lugares, ele espacializa”  (PÁDUA, 

2005, p. 26). A existência do ser-aí por si mesma lhe 

garante o estatuto espacial do “aqui” e do “lá” como 

inerência fundada na possibilidade.  



 

- 46 - 

Galileu que o “Universo é escrito em 

linguagem matemática”. 

Dentro desse discurso teríamos 

margem para pensar o “Mundo” enquanto 

“Visão de Mundo”, todavia, o importante é 

dizer o ser-aí sem necessariamente partir das 

visões regionais da vida, como as 

manifestações biológicas dos seres. O conceito 

de “Mundo” está para além desses estados de 

coisa, talvez o sentido mais autêntico do 

“Mundo” seja o modo de ser do ser-aí que diz 

o próprio ser-aí. Como nos atesta Heidegger, a 

mundanidade autoriza uma designação 

fundada nas particularidades, porém, não 

abdica da mundanidade enquanto tal. A grande 

questão é que estamos em fuga da realidade do 

“enquanto tal”, daí a filosofia opera na 

essência originária do ser-aí uma ilusão de que 

nos é possível alcançarmos o filosofar. Falta 

algo para nos determinarmos, e como 

analisado anteriormente, é preciso escutar os 

apelos do ser.  

Dentre os diversos conceitos de 

“Mundo”, o que mais nos aproxima da 

realização filosófica é aquele pensado acerca 

da mundanidade enquanto um modo de ser do 
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próprio ser-aí. O caminho ao encontro do 

filosofar só pode por em curso esse mesmo 

filosofar a partir do modo de ser do ser-aí, que 

implica no pensamento de Heidegger em uma 

constatação filosófica que se dá no próprio 

homem. Essa mundanidade do modo de ser do 

homem significa que para ser filósofo basta ser 

homem.  

 

Mesmo que se lograsse determinar 

ontologicamente e primeiramente o 

ser-em a partir do ser-no-mundo que 

conhece, isso implicaria, como 

primeira tarefa indispensável, uma 

caracterização fenomenal do 

conhecimento enquanto caracterização 

do ser-em e para o mundo. Ao refletir 

sobre esta relação de ser, dá-se, logo 

de início, um ente, chamado natureza, 

como aquilo que primeiro se conhece. 

Neste ente não se encontra 

conhecimento. Quando “há” 

conhecimento, este pertence 

unicamente ao ente  que 

conhece. Entretanto, o conhecimento 

também não é simplesmente dado 

nesse ente, a coisa, homem. De todo 

modo, não pode ser constatado 

externamente como, por exemplo, 

propriedade de nosso corpo. Não lhe 

pertencendo como uma qualidade 

externa, o conhecimento deve estar 
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“dentro”. Assim, quanto mais 

univocamente se admite, em princípio, 

que o conhecimento está propriamente 

“dentro” e que nada possui do modo 

de ser de um ente físico e psíquico, 

tanto mais se acredita proceder sem 

preposições, na questão sobre a 

essência do conhecimento e sobre o 

esclarecimento da relação entre sujeito 

e objeto. Pois, só então é que poderá 

surgir o problema ou a seguinte 

questão: como este sujeito que 

conhece sai da sua “esfera” interna e 

chega a uma “outra” esfera, a 

“externa”? Como o conhecimento 

pode ter um objeto? Como se deve 

pensar o objeto em si mesmo de modo 

que o sujeito chegue por fim a 

conhecê-lo, sem precisar arriscar o 

salto em uma outra esfera? Nesse 

ponto de partida com múltiplas 

variações, abra-se mão 

constantemente de questionar o modo 

de ser do sujeito que conhece, embora, 

sempre, ao se tratar de seu 

conhecimento, esse modo de ser esteja 

implícito. Sem dúvida, se nos assegura 

que o interior, ou a “esfera interna” do 

sujeito não é, disserto, pensada como 

uma “caixa” ou um “casulo”. Mas 

reina um grande silêncio o que 

significa positivamente o “interior” da 

imanência em que o conhecimento 

estar, de início, trancado, e como o 

caráter ontológico deste “estar dentro” 
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do conhecimento se funda no modo de 

ser do sujeito. Como quer que se 

interpretem esta esfera interna, ao se 

questionar como o conhecimento dela 

“sair” e a “transcende”, logo aparece 

que se considera o conhecimento 

problemático, sem que antes se tenha 

esclarecido como é e o que é em si 

mesmo este conhecimento que impõe 

a tarefa de um tal enigma 

(HEIDEGGER, 2006, p. 107). 

 

No caminho da mundanidade do 

“Mundo”, Heidegger entende o ponto de 

partida a partir de tudo aquilo que se aproxima 

do ser-aí em sua realidade circundante, é por 

isso que a filosofia está bem aí diante de nós, 

na verdade, ela é o próprio “aí”, pois o 

“Mundo” enquanto fenômeno manifesta-se nos 

entes do próprio “Mundo”.  

A noção de “Mundo” não é tão simples 

quanto se parece ser; ela é simplicidade 

enquanto realidade ontológica. Os conceitos de 

“Mundo” dado às condições metodológicas 

fundadas na dúvida cartesiana não são 

suficientes para dizer o “Mundo”, é preciso dar 

um salto fenomenológico. Diz-nos o filósofo 

alemão: 
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Ora, a ontologia tentou justamente 

interpretar o ser do “mundo” como res 

extensa, partindo da espacialidade. É 

em Descartes que se mostra a 

tendência mais extremada para uma 

ontologia do mundo desta espécie, 

ontologia edificada em contraposição 

à res cogitans, que, porém, não 

coincide, nem do ponto de visa ôntico 

nem do ontológico, com a presença. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 114). 

 

De que forma podemos entender os 

entes intramundanos que manifestam-se no 

“Mundo”? Não podemos esquecer que para 

Heidegger o importante é atingir as 

potencialidades e, enquanto potencialidades, o 

modo ser do ser-aí no “Mundo” é pura 

disposição, a proposta de Heidegger é o 

desvelamento; a filosofia precisa desvelar do 

lugar que ela sempre esteve e sempre estará. 

Um desses caminhos é ir ao encontro do outro 

como o objetivo de “Pôr o Filosofar em 

Curso” em uma relação que se dá no ser-aí-

um-com-o-outro-no-mundo. 
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CAPÍTULO III 
 

“VISÃO DE MUNDO”: SER-AÍ COM O OUTRO E 

A SUA RELAÇÃO COM O MUNDO 

 

 

Como vimos anteriormente, Heidegger 

não assume expressamente uma posição 

ontológica no sentido de guiar-se por essa 

ontologia e não por outra. Daí, não assume 

nem esta ou aquela “Visão de Mundo”, mas 

um conceito de “Visão de Mundo” originário 

que está presente nesta e naquela ontologia. 

Por isso, faz-se pertinente entender “Visão” e 

“Mundo” como conceitos relacionados à 

pretensão de uma filosofia fundada, sustentada 

e realizada em si mesma. A filosofia se 

comporta dessa forma porque ela é 

manifestação finita de um ser de finitude, ou 

seja, a filosofia é um projeto ligado ao ser-aí. 

“Visão”, em sentido ontológico, pressupõe 

essência e como essência ela liga-se ao 

estatuto original do ser-aí. Diz-nos o filósofo 

da Floresta Negra: 
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Na afinação do humor, a presença já 

sempre se abriu em sintonia com o 

humor como o ente a cuja 

responsabilidade a presença se 

entregou em seu ser que, existindo, ela 

tem de ser. Aberto não significa 

conhecido como tal. E justamente na 

cotidianidade mais indiferente e 

inocente, o ser da presença pode 

irromper na nudez de “que é e 

[comporta um] ter de ser”. O puro 

“que é” mostra-se enquanto o de onde 

(woher) e o para onde (wohin) 

permanecem obscuros. Constatar que 

não cede a tais humores na 

cotidianidade, isto é, que não persegue 

a abertura por eles realizada e não se 

deixe levar pelo que assim se abre, 

não constitui uma prova contra a 

fatalidade fenomenal de o humor abrir 

o ser do pré “que é’ (dass; 48), mas 

sim um testemunho. Na maior parte 

das situações ônticas-existenciárias, a 

presença se esquiva ao ser que se abre 

nessa afinação do humor; do ponto de 

vista ontológico-exitencial, isto 

significa: na quilo de que o humor faz 

pouco caso, a presença se descobre 

entregue a responsabilidade do pré. É 

no próprio esquivar-se que o pré se 

abre em seu ser. (HEIDEGGER, 2006, 

p. 194) 
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Embora as tonalidades afetivas sejam 

um estado esotérico, e poderíamos até afirmar 

um estado oculto, não podemos deixar de 

perceber que enquanto tonalidade ela é uma 

pontecialidade, assim, esse estado obscuro 

pode ser superado. A “Visão”, mesmo 

isoladamente, é uma manifestação possível e 

por isso capaz de guiar-se em uma disposição. 

A “Visão” torna-se operante quando se admite 

inerente ao ser-aí, o que Heidegger denomina 

em “Ser e Tempo” como “angústia”. A 

“angústia” é uma operação de desvelamento; é 

um dos motes do filosofar em curso, um 

estado capaz de fazer acontecer o oculto das 

tonalidades afetivas, como colocou Heidegger 

na sua obra prima “Ser e Tempo”.   

“Visão” significa o “é” do agora que 

esteve, que está e que estará sempre, pois 

pressupõe como categoria a realidade fática do 

homem, isso justifica a relação da “Visão” 

com o ser-aí humano. É por isso que a 

“Introdução à Filosofia” é sempre um 

acontecer filosófico que se desenvolve em um 

caminho onde a espacialidade se movimenta 

no “é”. Nesse sentido, o “é” é posto em um 

movimento antagônico ao deslocamento. É o 
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caminho do não caminho; a filosofia da não 

filosofia; a existência da não existência; a 

realidade da não realidade. Heidegger entende 

essa “Visão” como o prelúdio de uma viragem 

filosófica. Não é por outro motivo que o autor 

volta-se para os problemas que perpassaram a 

história da filosofia. O que está em jogo aqui é 

um problema pensado enquanto situação 

sempre dada à realidade, porém, escondida 

pelo “Mundo”, provocando assim a 

multifacetalidade desse. O filosofar nos escapa 

sem necessariamente se separar de nós. A 

filosofia está bem mais próxima do que 

imaginamos. O tecnicismo acadêmico, bem 

como os ditames curriculares, provocaram o 

ocultamento do não oculto da nossa mais 

visível realidade; somos nós mesmos 

mergulhados em nós, mas privados de nós 

mesmos por sermos incapazes de entendermos 

que “Visão” é justamente esse momento do 

agora. Toda realidade da mundanidade não 

passa de um agora presente e possível. 

Erguemo-nos em um mundo e nos guiamos 

pela técnica. Daí, a técnica tornou-se a 

imagem e semelhança de nós mesmos. Até 

mesmo quando a problematizamos, segundo 
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Heidegger, o fazemos dentro da própria 

técnica. Como compreendermos a “Visão” 

sem usar de instrumentos técnicos? O mesmo 

acontece ao filosofar, de que forma conceber a 

filosofia sem a própria filosofia9? 

Imediatamente somos levados à “angústia” e 

por isso, devemos nos atentar à angústia para 

melhor compreendermos o processo pelo qual 

a “Visão” realizar-se nela mesma como 

movimento ôntico que busca encontrar-se com 

o “Mundo”. Para Heidegger, o princípio que 

faz acontecer a “angústia” denomina-se 

“Temor”10, que é a própria disposição da 

                                                 
9 Referente ao rumo filosófico do Ocidente. 
10 Na tradução de Schuback “temor” é traduzido como 

“medo”. O que é decisivo no pensamento de Heidegger é 

compreendermos a distinção entre “Medo” (ou “temor”.) e 

“angústia”. “Temor” pressupõe conhecimento de algo que 

nos faz temer. Na “angústia”, por sua vez, não temos 

conhecimento daquilo que nos faz temer, e é justamente 

por esse não conhecimento que nos sentimos angustiados. 

Segundo Heidegger, a “angústia” mostra-se quando 

tomamos consciência de si perante o mundo que nos 

circunda, ou seja, uma operação realizada no ser-aí como 

ser-no-mundo. A “angústia” acontece na medida em que 

atendemos o apelo do ser, realização da nossa “vocação” 

mediante a nossa responsabilidade. O “não conhecimento” 

provoca a fuga da significância e por meio da “angústia” 

nos adverte sobre a nossa existência. Diante disso, somos 

envolvidos em um estranhamento – marcado pela culpa - 
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“angústia”. O “Temor” liga a “Visão” ao 

“Mundo”, provocando o fenômeno da “Visão 

de Mundo”.  

Para Heidegger, como afirma o autor 

em “Ser e Tempo”, o “Temor” origina-se 

ligado ao estatuto originário do ser-aí, ligado 

às suas manifestações ordinárias, sem 

representar qualquer ameaça ao esquecimento 

do filosofar por parte da humanidade. A 

“angústia” e o “Temor”, por estarem presentes 

na essência do ser-aí humano, tornam-se 

motivação para fazer acontecer o filosofar no 

interior do ser-aí, possibilitando ao ser 

encontrar o caráter essencial do curso no qual 

o filosofar realiza-se como princípio basilar do 

ser-aí humano: 

                                                                             
que nos leva a nós mesmos: “[...] pelo chamado da voz da 

consciência da culpa/dívida (Schuld), ouvida no silêncio 

disposto para a angústia. Voz que é do nosso cuidado para 

com o nosso ser, o ser-aí, e que revela esse ser como 

culpa/dívida, justamente, portanto, como um ter-que-ser. 

Até não poder mais ser, até a morte”. (LOPARIC, 2004, p. 

61). Chegando nesse estado, prescindimos o conhecimento 

por meio da “angústia” e nos pomos a uma abertura para 

compreender. A “angústia” nos leva a “Pôr o Filosofar em 

Curso” em meio aos “vazios” provocados por ela. É 

possível percebermos nesse dinamismo uma atividade que 

desperta o ser-aí das íngremes representações do “Mundo”. 

(BICCA, 1997) 
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Chamamos de “fuga” de si mesmo o 

decair da presença no impessoal e no 

“mundo” das ocupações. Entretanto, 

nem todo o retirar-se de, nem todo 

desviar-se de... é necessariamente uma 

fuga. Caráter de fuga tem apenas o 

retirar-se, baseado no medo daquilo 

que desencadeia o medo, isto é, do 

ameaçador. A interpretação do medo 

como disposição mostrou: aquilo de 

que se tem medo é sempre um ente 

intramundano que, advindo de 

determinada região, torna-se, de 

maneira ameaçadora, cada vez mais 

próximo. Na decadência, a presença se 

desvia de si mesma. Aquilo de que se 

retira deve possuir o caráter de 

ameaça; o que, porém, ameaça é um 

ente que tem um modo de ser de um 

ente que se retira, ou seja, é a própria 

presença. Em consequência, aquilo de 

que se retira não pode ser apreendido 

como “amedrontador”, porque sempre 

vem ao encontro como ente 

intramundano. A única ameaça que 

pode tronar-se “amedrontador” e que 

se descobre no medo provém sempre 

de algo intramundano.  

(HEIDEGGER, 2006, p. 252). 

 

“Temor” e “Angústia” ligam-se ao 

recuo que aqui entendemos como 

obscurantismo do filosofar, o que nos faz 

sentirmo-nos fora da filosofia, todavia, 
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sabemos que “esse fora” da filosofia implica 

em um estado psíquico, e não necessariamente 

um distanciar-se. É no enfrentamento do 

“Temor” que o ser-aí busca o filosofar no não 

filosofar, o que provoca a pseudo ideia de que 

de fato atingimos o filosofar, que consiste em 

algo que por nos causar confortabilidade, nos 

faz perceber o percebido como não percebido, 

ou seja, criamos uma proteção que nos lance 

para além do enfrentamento. Percebemos que 

o “Temor” nos desloca para um ente extra 

mundano. Esse “extra mundano” provoca ao 

ser-aí o status filosófico como consequências 

de partes delimitadas e justificadas por 

determinadas teorias, não se pensa o filosofar 

na sua totalidade, daí, o ser-aí humano 

encontra no cotidiano diversas facetas da 

realidade, a qual na verdade não é bem uma 

realidade, mas um engano promovido pelo 

“Temor”. Notamos ainda que esse “Temor”, 

embora, segundo Heidegger, seja atribuído ao 

fenômeno religioso, se estende como as 

diversas atuações da realidade, assim, o ônus 

filosófico não passa de uma mera conversão 

doutrinária referente a esta ou aquela doutrina, 

o que faz a filosofia perder seu caráter 
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filosófico. Isso afeta diretamente as estruturas 

essenciais do ser-aí humano, e como vimos, 

uma das estruturas mais fundamentais do ser-

aí é a sua potencialidade. O ser-aí é sempre 

um “poder ser”, ele não traz na sua essência 

estruturas que se formam em meio à 

mundanidade, mas que operam no seu interior 

graças à existência. É no existir que se 

encontra a potência do “poder ser” do ser-aí 

humano. O ser-aí é jogado na existência, com 

efeito, a “Visão” nos é possível por meio da 

existência que é o canal para essa 

compreensão do que vem a ser a “Visão de 

Mundo”. Nesse sentido, o “Mundo” apresenta-

se como um modo de ser do ser-aí, modo esse 

que se liga por meio do “Temor” e da 

“Angústia” e não na estrutura originária do 

ser-aí, pois a estrutura essencial desse está 

desprovida de qualquer realidade motriz. O 

motriz pressupõe um existente, e isso foi posto 

em muitas filosofias ocidentais. Na proposta 

de Heidegger o motriz se dá na própria 

existência; primeiro eu existo para efetivar 

qualquer situação, no entanto, como a 

linguagem não me permite a expressão em 

diversos momentos da dimensão ôntica do ser-
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aí, eu desenvolvo as minhas potências movido 

pelas condições intramundandas ou 

extramundanas. A “Visão” como manifestação 

do ser-aí se liga a um comportamento onde a 

base é o “Mundo”. Ver implica existência e 

existência implica mundanidade. É nesse 

envolvimento com o “Mundo”, que o ser-aí 

supera a indeterminação lograda pela 

possibilidade de ser: 

 

Todos os comportamentos do ser-aí, 

porém, dependem essencialmente de 

um comportamento de base em 

relação ao mundo. Jogado em um 

mundo o ser-aí sempre supera 

imediatamente a indeterminação 

constitutiva de poder-ser e cai em 

possibilidades específicas, a partir das 

quais ele vai paulatinamente tomando 

contato com a semântica fática 

sedimentada do mundo que é o dele. 

Ele se mostra aí como um ‘projeto 

jogado’, como uma dinâmica projetiva 

que retira do campo de jogo 

existencial no qual se encontra desde o 

princípio imerso a medida para os seus 

comportamentos em geral tanto 

quanto para aquilo que ele descobre e 

determina a partir desses 

comportamentos (CASA NOVA, 

2009, p. 122)  
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É a partir do “Mundo” que o ser-aí 

abstrai o sentido do próprio mundo para erguer 

o seu estatuto existencial. Nesse processo de 

abstração o ser-aí se perde em si mesmo. A 

clarificação do ser-aí só é possível por meio de 

um caminho fenomenológico que visa alcançar 

o modo de ser-aí no mundo a partir dos 

fundamentos que estruturam o próprio ser-aí. 

Determinar o ser-aí a partir de dadas 

propriedades ou impropriedade não nos torna 

acessível à existência e, consequentemente, 

pode operar nas estruturas fundamentais do ser 

um afastamento, causando-lhe, como foi 

colocado anteriormente um distanciamento das 

bases fundamentais do próprio ser-aí, que 

expressamos a luz do pensamento de 

Heidegger como a efetivação do ser por meio 

da sua inerência filosófica, uma vez que a 

filosofia é um processo interior que visa, a 

partir da reflexão da existência, condições de 

elucidar-se nos fundamentos mais precisos que 

compõe o ser-aí humano. A partir daí, 

podemos situar o ser-aí em um mundo onde a 

“Visão de Mundo” supera o plurissignificado e 

desenvolve-se com condições ontológicas 

sempre presente no dinamismo do ser.   
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Nessa perspectiva, existir na 

mundanidade significa perder-se de si mesmo, 

é aqui que o afastamento opera a sua 

significância e exige da filosofia uma 

“Introdução à Filosofia”. Essa perda 

interrompe a existência essencial do ser-aí 

humano, causando-lhe uma ilusão de que o 

“Mundo” se configura a partir desta ou 

daquela “Visão de Mundo”. 

 

A presença se constitui pelo caráter de 

ser minha, segundo este ou aquele 

modo de ser. De alguma maneira, 

sempre já se decidiu de que modo a 

presença é sempre minha. O ente, em 

cujo ser, isto é, sendo, está em jogo o 

próprio ser, relaciona-se e comportar-

se como o seu ser, como a sua 

possibilidade mais própria. A presença 

é sempre a sua possibilidade. Ela não 

“tem” a possibilidade apenas como 

propriedade simplesmente dada. E por 

que a presença é sempre 

essencialmente sua possibilidade ela 

pode, em seu ser, isto é, sendo, 

“escolher-se”, ganhar-se ou perder-se 

ou ainda nunca ganhar-se ou só 

ganhar-se “aparentemente”. A 

presença só poder perder-se ou ainda 

não se ter ganho porque, segundo o 

seu modo de ser, ela é uma 

possibilidade própria, ou seja, é 
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chamada apropriar-se de si mesma.  

Os dois modos de ser propriedade e 

impropriedade – ambos os termos 

foram escolhidos em seu sentido 

rigorosamente literal – fundam-se em 

a presença determinar-se pelo caráter 

de ser sempre minha. A impropriedade 

da presença, porém, não diz “ser” 

menos e não tampouco um grau 

“inferior” de ser. Ao contrário, a 

impropriedade pode determinar toda a 

concreção da presença em suas 

ocupações, estímulos, interesses e 

prazeres.  (HEIDEGGER, 2006, p. 86)  

 

O ser-aí declina na impessoalidade 

quando descobre o “Mundo” e, mais ainda, 

quando é imerso em um “Mundo” que se diz 

em “Visão de Mundo”. Opera-se nessa 

estrutura as facetas de demonstração do 

mundo, perde-se a universalidade e proclama-

se a particularidade. Diante disso, o ser-aí vive 

a fuga de si mesmo, o envolvimento com o 

impessoal convida-lhe a absolver o declínio de 

si mesmo, promovendo-lhe uma adesão 

íngreme às semânticas do “Mundo” 

constituídas na realidade fática das diversas 

expressões de se dizer o mundo. É nesse 

sentido que Heidegger afirma as inúmeras 
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formas de pseudopretensões de que a filosofia 

é possível fora do ser-aí humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

AS INTERPRETAÇÕES DA “VISÃO DE 

MUNDO” PÓS KANTIANA 

 

 

Expusemos anteriormente que o 

conceito de “Visão de Mundo”, embora se 

apresente como problema universal da 

filosofia, é produto posto primeiramente pela 

filosofia alemã. Nesse contexto, iremos 

decorrer sobre as interpretações originais de 

“Visão de Mundo” analisadas por Dilthey, 

Jaspers e Scheler a partir de Heidegger. 

Manteremos o curso do questionamento com o 

intuito de refletirmos e afirmarmos por meio 

da pergunta o nosso propósito de pensarmos a 

essência da filosofia que, segundo o autor, está 

intrínseca no conceito de “Visão de Mundo”. 

Segundo Heidegger, a pergunta pela essência 

da ciência nos levou a perguntar sobre a 

verdade, o que é uma constituição fundamental 

do ser-aí humano. No entanto, segundo o 

mestre da Floresta Negra, isso só pode ser 

exposto com clareza quando nos libertamos 

dos conceitos tradicionais, como o conceito de 
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sujeito e subjetividade, dessa forma, é possível 

elucidar o que seja de fato essa pretensão 

heideggeriana de pensar a “Introdução à 

Filosofia” como um acontecimento do estado 

existencial do ser-aí. Para penetramos no 

âmbito constituinte ontológico do ser-aí, 

precisamos de linguagem para dizermos do 

que se trata essa reflexão, é por isso que o 

fenômeno apresenta-se diante de nós como 

instrumento capaz de pensar o ser, e é 

justamente na “Visão de Mundo” que o 

fenômeno encontra linguagem para pensar este 

ser, logo, temos na “Visão de Mundo” uma 

possibilidade latente de “Pôr o Filosofar em 

Curso”. 

Diz-nos Heidegger: 

  

Por conseguinte, também é de supor 

que o fenômeno ainda muito mais 

opaco e, com isso, ainda mais central, 

que denominamos ‘visão de mundo’, 

um fenômeno que nos remete a 

constituição ontológica do ser-aí, torne 

efetivamente necessário uma 

interpretação ontológica desse ente. A 

falta de tal ontologia do ser-aí também 

é causada pelo fato de o fenômeno da 

visão de mundo ainda estar tão 

amplamente indeterminado que a 
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pergunta pela relação entre visão de 

mundo e filosofia se encontra ainda 

largada às moscas (HEIDEGGER, 

2008, p. 251) 

 

Para Heidegger, a indeterminação da 

relação entre “Visão de Mundo” e “Filosofia” 

é um problema ligado à essência da filosofia, o 

que mostra o caráter originário e universal da 

“Visão de Mundo”. Pensar a essência é 

alcançar o filosofar, logo, percebemos a 

necessidade de um curso distinto daqueles 

tradicionais e que seja capaz de fazer algo 

acontecer no plano essencial, o que distingue a 

proposta de Heidegger dos métodos que até 

então foram utilizados pela tradição.  

A “Visão de Mundo” é a ponte da 

linguagem para pensarmos o curso do qual o 

filosofar sobrevém. Para Heidegger, embora a 

“Visão de Mundo” esteja entregue às 

“moscas”, as reflexões que se aproximaram 

mais da essência foram as empregadas por 

Dilthey, Jasper e Scheler. Vejamos como 

Heidegger, analisa cada um desses autores, 

começando por Dilthey. Diz-nos Heidegger 

citando Dilthey:  
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Dilthey diz o seguinte: ‘Em cada 

momento de nossa existência tem 

lugar uma relação de nossa própria 

vida com o mundo que nos envolve 

como um todo visível. Nós nos 

sentimos, sentimos o valor vital do 

momento singular e o valor do efeito 

das coisas sobre nós. Contudo, isso 

sempre se dá em relação ao mundo 

objetivo. Na medida em que a reflexão 

progride, mantém-se a ligação entre 

experiência sobre a vida e o 

desenvolvimento da imagem de 

mundo11 (HEIDEGGER, 2008, p. 252) 

 

Percebemos que Dilthey concebe a 

essência da “Visão de Mundo” como uma 

possível ligação da realidade com a vida 

interior. A partir dessa ligação, podemos 

encontrar uma razoabilidade para nos 

projetarmos em um ideal de vida. Para o autor 

de “Ser e Tempo”, a proposta de Dilthey se 

caracteriza em três aspectos: experiência vital, 

imagem de mundo e ideal de vida. Dilthey 

emprega teoricamente uma universalidade da 

diversidade, o que faz da “Visão de Mundo” 

                                                 
11 DILTHEY, Wilhelm. “Das Wesen der Philosophie”. In: 

Kultur der GegenwartI, 4, 1907, p. 37 s. (Referência e 

tradução retirada da obra “Introdução à Filosofia” de 

Martin Heidegger).  
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um “Conhecimento do Mundo”, justificando, 

assim, uma imagem de mundo que se conclui 

com o mundo conhecido, podendo se apropriar 

de metas, pois a expressão “Visão de Mundo” 

não tem a intenção de pensar o ente na prática, 

mas na teoria. Para Heidegger, essa 

constatação de Dilthey sobre a “Visão de 

Mundo” é uma tentativa apressada, no qual o 

problema da “Visão de Mundo” não atinge a 

sua essência mais própria, mantendo-se em um 

significado extrínseco. Enfatiza Heidegger, 

que a proposta de Dilthey de pensar os 

fundamentos da “Visão de Mundo” se 

constitui de três características, a saber, 

religiosa, artística e filosófica. A característica 

que melhor atende ao exercício teórico é a 

filosófica, portanto, assume uma postura, na 

ótica de Dilthey, metafísica. Enquanto 

metafísica, a “Visão de Mundo” corresponde 

ao seguinte sistema: “Em primeiro lugar, o 

materialismo e o positivismo fundado no 

conhecimento da natureza; em segundo lugar, 

o idealismo objetivo; e, em terceiro lugar, o 

idealismo da liberdade” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 253). Dilthey aponta a questão e a põe em 

um sistema filosófico, estabelecendo uma 
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metodologia filosófica que tem como objetivo 

a liberdade, o que pode ser interpretado como 

tentativa de efetivação do ser-aí. Percebemos 

que nesse momento do pensamento de Dilthey, 

existe um salto pedagógico que, se livrando 

das estruturas conservadoras de mera 

reprodução, configura-se como idealismo, mas 

um idealismo que parte da objetividade da 

ciência. A necessidade de projeção supera o 

idealismo objetivo e volta-se para o ser-aí na 

sua inteireza, o que provoca o último estágio 

metodológico e pedagógico da metafísica de 

Dilthey, que é justamente atualizar o ser-aí em 

meio à liberdade daquele que encontra em si 

mesmo a sua grande necessidade e 

problemática conceitual. Dilthey, embora 

pense o ser-aí como o ponto máximo das 

sínteses filosóficas, permanece ainda nas 

conjunturas pedagógicas, que significa pensar 

o ser-aí em estágios relacionados a sistemas 

filosóficos. Em nossa pesquisa, faz-se 

necessário pensar as sínteses filosóficas como 

um modo existente do próprio ser-aí, a 

liberdade sempre esteve presente, assim como 

a filosofia, no entanto, permaneceu 

adormecida na interioridade. Não se trata de 
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momentos do ser-aí, pois o ser-aí sempre 

esteve presente; o curso que nos levar ao 

filosofar não é entendido em nossa reflexão 

como trajetória linear, mas como algo que 

sempre está dado na essência mais própria do 

ser-aí humano. As faíscas dos problemas 

levantados por Dilthey, embora não atinjam as 

peculiaridades da questão, foi suficiente para 

despertar o interesse pelo conceito de “Visão 

de Mundo”.  

Foi nessa perspectiva que Karl Jaspers 

continuou as investigações. Na sua obra 

“Psicologia das visões de mundo”12, Jaspers 

discorre sobre a problemática dialogando com 

o conceito de “Visão de Mundo” de Dilthey e 

desenvolve na sua obra uma discussão mais 

ampla e mais profunda sobre o tema. Para 

Jaspers, “Visão de Mundo” se caracteriza na 

seguinte tríade: atitude, imagem de mundo e 

vida do espírito. Compreendemos a 

caracterização de Jaspers como possibilidade 

de pensar o ser-aí humano nas suas 

manifestações existenciais, pois é na 

existência, segundo Jaspers, que se dá a 

                                                 
12 Idem.  – 1919; 3º edição de 1925. 
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inteireza do conhecimento, o que atende ao 

nosso propósito de perceber o filosofar e não 

de encontrá-lo conforme os métodos aos quais 

somos imbuídos a ver o filosofar 

exteriormente. Em Jasper, “atitude” é o fazer 

acontecer da existência, por isso, ela é 

assumida como possibilidade metafísica. A 

existência como fundamento não se coloca 

como “objeto”, significando rompimento com 

a forma que a ciência e até mesmo a filosofia 

concebe o homem, temos aqui uma postura, 

embora muito sutil, bem próxima da tentativa 

de Heidegger de pensar a filosofia como um 

curso interior do homem. Deslocar o homem 

da objetividade para existência não é visto 

como uma postura contrária à ciência, mas 

como investigação dos fundamentos. Talvez a 

grande dificuldade seja os nossos métodos, 

pois a tradição nos levou a pensar a existência 

como objeto. Jaspers encontra na história um 

viés possível para pensar a existência sem o 

crivo da objetividade, fornecendo-lhe 

linguagem e expressividade, portanto, gerando 

no interior do homem uma “imagem de 

mundo”, onde o existir relaciona-se 

particularmente com a historicidade e 
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situcionalidade. Esse estado de coisa 

manifesta-se em um existir para 

transcendência em meio à liberdade, o que 

promove no ser humano a “vida do espírito”, o 

curso no qual as situações fáticas da existência 

manifestam-se na concretude. Jaspers nos 

mostra em seu sistema uma relação entre 

existência e razão que encara o conhecimento 

não como enunciados particulares, mas como 

uma totalidade que diz o existir do homem. 

Heidegger aponta que o conceito de 

“Visão de Mundo” teve uma dimensão 

considerável no pensamento de Max Scheler, 

que sopesando a existência como fundamento 

dinâmico do conhecimento, pensou o homem 

como um ser no mundo. Para Scheler, o 

mundo que percebemos como exterioridade 

traz consigo a verdade de um ente que convive 

consigo mesmo e que por isso concebe o 

mundo como representatividade sistemática 

em máximas axiológicos, sendo que a 

totalidade do ente no mundo não ocorre 

mediante a tais estruturas, mas a capacidade do 

ente de caminhar em conformidade com as 

suas disposições; é na disposição que realiza-

se o caráter universal da existência. Isso nos 
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mostra a abertura do ser-aí ao mundo, pois é 

originário do ser-aí humano recusar os 

acometimentos da vida para adentrar no plano 

da consciência. É no fenômeno dado à 

consciência que reside o caráter objetivo da 

existência, o que contradiz as pretensões de 

Dilthey. A objetividade, enquanto 

característica do espírito, determina os meios 

pelo qual o conhecimento realiza-se como 

disposição natural em conformidade com os 

conhecimentos dado pela consciência. A 

objetividade é produto reflexivo do próprio 

ser-aí humano na mundanidade, portanto, o 

conhecimento intrínseco e sempre dado da 

essência humana é acessível à consciência, o 

“Pôr o Filosofar em Curso” é algo possível, 

sendo transportado de uma mera metáfora para 

enxergar no ser-aí humano a sua essência mais 

particular:   

 

O homem possui todos os legítimos 

meios de conhecimento para conhecer, 

de uma maneira cuidadosa e 

exaustiva, com limites nitidamente 

definíveis, o fundamento de todas as 

coisas. (...) E ele possui igualmente a 

capacidade de conquistar no núcleo de 

sua própria pessoa uma participação 
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viva no fundamento das coisas 

(SCHELER, 1986, p. 9) 

 

Percebemos que a nossa análise sobre o 

conceito de “Visão de Mundo” tem como 

objetivo ultrapassar as posições que o pensa 

como esta ou aquela “Visão de Mundo”, mas 

questionar, assim como Heidegger, sobre a 

“(...) essência e a possibilidade interna de algo 

assim como a visão de mundo em geral?” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 254). Para o filósofo  

da Floresta Negra, não se trata de conceber um 

modo operante para entender a “Visão de 

Mundo” como produto conceitual, mas de 

colocar em questão o próprio ser-aí, trata-se de 

uma tentativa de alcançar o ser-aí, o que 

implica em nossa proposta metodológica fazer 

o ser-aí ter uma direção, mas não uma direção 

que subsisti em uma trajetória, e sim uma 

direção que começa no próprio alvo e subsiste 

nele mesmo. 

Nessa acepção, Heidegger, embora 

reconheça a relevância do pensamento alemão 

em pensar a “Visão de Mundo”, nos deixa 

muito clara a sua pretensão de superação de 

tais investidas: 
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O que está em questão para nós não é 

a ‘psicologização’ do mundo 

(Jaspers), não é a estrutura da ‘vida 

anímica’ (Dilthey) e tampouco a 

indagação da psicologia ou da 

antropologia a respeito do que seria o 

homem. O que está em questão para 

nós é antes a pergunta sobre o ser-aí 

(HEIDEGGER, 2008, p. 254) 

 

Pensar a essência da ciência enquanto 

filosofia nos é possível à reflexão uma vez que 

a própria questão apresenta-se como 

fundamentação de análise; é-nos dado 

previamente o caminho do conceito, portanto, 

torna-se mais acessível às atividades póstumas 

direcionadas ao caráter externo e derivado. Em 

se tratando de “Visão de Mundo”, temos um 

modo operante contrário ao da investigação a 

cerca da essência da ciência. Nos alerta o 

filósofo alemão: “(...) em meio a um construto 

tão facialmente difuso e tão dificilmente 

apreensível quanto a visão de mundo, 

precisamos mais do que nunca de um certo 

apoio” (HEIDEGGER, 2008, p. 254). 

Percebemos nas demonstrações de Jasper, 

Sheler e Dilthey a inflexão sobre o problema 

da “Visão de Mundo” e, nessa estrutura, faz-se 
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necessário um salto qualitativo sobre o 

conceito de “Visão de Mundo” da doxa à 

episteme. A nossa pergunta deve permanecer 

originária, pois é na originalidade que é 

possível pensar o fundamento a partir das 

exigências do ser-aí. Como questão originária 

e sempre dada faz-se razoável nos 

conduzirmos sobre o significado do mundo, 

portanto, devemos fazer a seguinte pergunta: 

O que significa “Mundo”? 
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CAPÍTULO V 
 

O QUE SIGNIFICA “MUNDO”? 

 

 

Diante do problema da “Visão de 

Mundo”, Heidegger nos alertou sobre a 

importância de demarcar a pergunta sobre a 

“Visão de Mundo”. Em seguida constatamos 

que a “Visão de Mundo” é uma das 

características essências da filosofia. Vimos 

ainda que o “Mundo” em “Ser e Tempo” é 

analisado pela mundanidade do “Mundo”. 

Todo esse nosso objetivo visa compreender o 

curso no qual o filosofar foi possível, é 

possível e sempre o será. Portanto, tentaremos 

clarificar à luz do pensamento de Heidegger o 

caminho do “Mundo” como “Visão de 

Mundo” e curso da filosofia realizada no “Pôr 

o Filosofar em Curso”. O “Mundo” e sua 

visibilidade na mundanidade, embora sejam 

eventos ligados ao ser-aí humano, iniciou a 

sua trajetória teórica no modo de ser grego 

que, como vimos, é um modo de ser do 

próprio homem. A filosofia grega desenvolve-

se em três atuações do modo de ser do ser-aí 
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na mundanidade: primeiro por meio do 

maravilhamento do “Mundo” apresentado tão 

qual na sua forma de natureza, em seguida 

como consequência da intervenção da 

mundanidade operada pelas estruturas 

ontológicas do ser-aí humano, o que 

Heidegger entende como fundamento moral e, 

por fim, nos sistemas teóricos fundados em 

uma linguagem que visava atender o exercício 

do logos. No início da cristandade, segundo 

Heidegger, opera-se uma transmutação do 

pensamento filosófico grego para o 

pensamento judaico-cristão por meio da 

apologética. Heidegger ainda discorre sobre o 

conceito de adequação da filosofia escolar 

como condição de compreensão de mundo e 

aponta como o pensamento de Kant, já na 

modernidade, inaugura uma nova forma de 

entendimento do “Mundo”.  

 

O “Mundo” na sua gênese grega.  

  

A pergunta grega sobre a mundanidade 

do “Mundo” fundou-se na própria essência do 

“Mundo” e como essência visava compreender 

o “Mundo” enquanto totalidade. É nesse 
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sentido que os pré-socráticos puseram-se a 

refletira a natureza enquanto princípio de 

unicidade que mantém a multiplicidades. 

Embora não seja claro ao pensamento pré-

socrático, aqui podemos perceber o “Curso” 

do filosofar enquanto tentativa de busca do 

modo de ser do “Mundo”.  “O mundo já se 

encontra à base de toda e qualquer 

fragmentação do ente; essa fragmentação não 

aniquila o mundo”. (HDEIDEGGER, 2009, p. 

157).  

Heidegger cita Heráclito quando afirma 

que “aos que estão acordados pertence um e 

mesmo mundo, enquanto cada um dos que 

dormem se volta em contrapartida para o seu 

mundo próprio” (HEIDEGGER, 2009, p. 258). 

Percebe-se na citação de Heráclito que o 

mundo traz relações das manifestações 

existenciais do ser-aí humano como fenômeno 

dado à mundanidade do “Mundo”: “Na vigília, 

o ente que é acessível medianamente a todos 

os homens. No sono, o mundo exclusivamente 

individualizado em vista de o respectivo ser-

aí” (HEIDEGGER, 2009, p. 157). Percebemos 

que a significância do “Mundo” em Heidegger 

é desenvolvida em um “Curso” filosófico que 
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se orienta pela totalidade das coisas com o 

intuito de contemplar a universalidade, 

excluído, assim, um “Mundo” fundado em 

plurissignificações. Os gregos nos mostram a 

mundanidade do “Mundo” e o próprio “Curso” 

do filosofar em uma situação onde a 

fragmentação é excluída das suas tentativas de 

constituição da própria essência do “Mundo”, 

o princípio primeiro de todas as coisas 

colocado pelos naturalistas gregos é um 

princípio que transcende a materialidade e 

mantém o “Mundo” tão qual ele é. Os gregos 

permanecem no como “tal da coisa”, todavia, 

lhes faltam linguagem suficiente para pensar 

em uma dinâmica onde é possível contemplar 

o ser-aí, esta explicitação será o mote da 

filosofia de Platão e de Aristóteles. Os gregos 

perceberam por meio da pergunta do ser e do 

“Mundo” o estatus da filosofia em relação aos 

saberes práticos. Enquanto a filosofia guiava-

se pela totalidade, os saberes práticos 

guiavam-se pela fragmentação do “Mundo”.   

O “Mundo” na significância grega 

consiste na percepção do ente na totalidade e 

sua relação com a existência do ser-aí 

humano. Admitindo o ser-aí como modo 
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operante da filosofia, e aqui enfatizamos que 

embora essa constatação nos seja dada pela 

própria relação da mundanidade do “Mundo” 

com o ser-aí, foi em Heidegger que esta 

reflexão ganhou fôlego teórico. A partir de 

então, podemos compreender a sociedade 

grega em sua desenvoltura política e ética.  

O ônus grego movimentou o saber 

teórico e apontou as possíveis centelhas da 

mundanidade do “Mundo” e graças a sua 

perspicácia metodológica, em termos de 

compreensão da realidade e intervenção 

prática no “Mundo”, o cristianismo nascente 

viu-se em condição de pensar o “Mundo” para 

melhor difundir a sua proposta de 

universalização. Como vimos anteriormente, 

qualquer interrupção nas estruturas do ser-aí 

muda a sua clareza de ver o “Mundo”, o que 

entendemos como obscurantismo filosófico. 

Essa interrupção do “Curso” da filosofia 

sempre dada e tão presente tem movido a 

filosofia ocidental nessa busca humana de 

conceber de alguma forma a si mesma. Nesse 

momento percebemos a que nível de 

complexidade encontra-se a “Introdução à 

Filosofia”, o que se mostra como problema 
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curricular que exige para si uma metodologia 

configura-se como um problema ligado ao ser-

aí humano. Na verdade, somos nós mesmos 

almejando alcançar o sempre de nós mesmos.  

 

O “Mundo” no medievo 

 

A apreensão ontológica da existência 

no advento da cristandade tornou o conceito de 

“Mundo” mais intenso.  Esse conceito, na 

filosofia cristã, passou a ter uma 

caracterização fundada na existência humana 

em sua totalidade, o que o aproximou da 

mundanidade do “Mundo” presente no ser-aí. 

Segundo Heidegger, a proposta do 

cristianismo nascente é uma proposta universal 

que visa a “internacionalização” da mensagem 

cristã. Embora atenda a coletividade, o termo 

regional do cristianismo tornou-se 

problemático na medida em que assumiu uma 

determinada “Visão de Mundo”. O 

cristianismo apropriou-se de instrumentos que 

atendiam o modo de ser do ser-aí humano 

imerso na mundanidade do “Mundo”, todavia, 

deixou-se levar por convencionalismos, 
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rompendo com a originalidade do próprio ser-

aí: 

 

A significação central desse conceito 

completamente antropológico de 

mundo ganha expressão no fato de ele 

funcionar como o contraconceito para 

a filiação a Deus representada por 

Jesus, filiação esta que, por sua vez, é 

concebida como vida, verdade, luz. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 259). 

 

Agostinho e Tomás de Aquino levam a 

rigor essa proposta messiânica. Agostinho 

rompe com a concepção de geração grega e 

pensa o mundanidade do “Mundo” enquanto 

criação, o “Mundo” passa a ser totalidade de 

um projeto criador e o ser-aí humano, como 

elemento intrínseco do próprio ato criativo, é 

visto como a universalidade de um processo 

que é um realizar contínuo da essencialidade 

mais particular do “Mundo” e do homem 

incluso no “Mundo”. Todavia, o conceito 

agostiniano de “Mundo” mantém a existência 

de um ente extra-mundano como mote do 

filosofar no “Curso” da história humana. Para 

Heidegger, o caráter transcendental do ser-aí-

um-com-o-outro-no-mundo é estabelecido pelo 
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sempre já “é” das potências intramundanas. 

Nós não nos realizamos, somos sempre 

realização. Todo homem é uma realização, o 

que podemos fazer é clarificar a realização, e é 

a partir dessa clarificação que somos capazes 

de pensar uma atividade interventiva no 

“Mundo”. 

É nesse contexto que Tomás de Aquino 

concebe o “Mundo” como universalidade 

posta pela causalidade não causada da própria 

realidade. Tomás acendeu as centelhas do 

problema, mas as apagou com a sombra da 

linguagem convencionalista. Como foi dito 

anteriormente, qualquer intervenção no 

interior do ser-aí humano lhe traz mudanças 

singulares na praticidade do “Mundo”, o que 

pode admitir pensamentos conforme interesses 

mundanos menos “mundificados” do próprio 

“Mundo”. Nessa região ôntica, realizam-se as 

pretensões humanas fundadas nas mais 

diversas concepções de “Visão de Mundo”. O 

convencionalismo baseado em um 

nominalismo foi uma das questões que 

levaram a modernidade a mudar a rota do 

“Curso” da filosofia, o que embora tenha sido 

necessário, desenvolveu-se fora do eixo da 
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verdadeira problemática, mas a essência do 

ser-aí não implica em mudança de rota, ou 

melhor, não funda-se em rota alguma, o 

caminho no qual propomos caminhar não nos 

permite a caminhada, pois ele não é uma rota, 

tão pouco um trajeto. Ele é o “é” do sempre 

que esteve, que está e sempre estará. O 

movimento filosofante é clarificação, não 

defendemos aqui uma pretensão de 

estigmatizacão do filosofar, mas uma 

potencialidade do mesmo. Nesse sentido, a 

filosofia torna-se o saber que especula o obvio. 

O campo de estudo do filosofar é justamente a 

região ôntica das potências intramundanas. O 

projeto moderno ergueu-se como tentativa de 

superação de qualquer convencionalismo e 

assumindo para si uma linguagem realista 

atingível ao “Mundo” como tal. Ao passo que 

estabeleceu-se um discurso sobre a realidade, 

desenvolveu-se uma metodologia; essa 

metodologia assumirá um projeto que 

culminará no que entendemos hoje como 

ciência. Vejamos, portanto, como se deu essa 

operação na mundanidade do “Mundo” 

relacionada ao ser-aí humano. 
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“Mundo” e a proposta moderna de Filosofia. 

 

Segundo Heidegger, do século XVI ao 

XVIII, temos um longo percurso ontológico 

que viu-se na condição de pensar o “Curso” da 

filosofia dentro de uma análise livre de 

qualquer convencionalismo nominalista, o que 

significa discorrer sobre o “Mundo” como 

“tal” para melhor compreender o ser-aí 

mergulhado na totalidade da mundanidade 

como participante do próprio “Mundo”. Nessa 

acepção, somos novamente levados ao 

questionamento, e não somente isso, levados a 

caminhar no questionamento. Essa ideia foi 

traduzida a partir de uma metafísica que 

pergunta sobre a universalidade do ente. 

Segundo Heidegger, essa proposta de 

universalização alcançou o seu opúsculo 

teórico com o pensamento de Kant, que ao 

questionar sobre o insucesso da metafísica 

diante das ciências físicas e matemáticas, 

concebeu-a como filosofia ontológica 

transcendental. Para Heidegger, esta ontologia 

da metafísica generalista era vista por Kant 

como a transformação da ontologia em 

filosofia transcendental. É justamente nessa 
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tentativa de compreender o caráter da 

mundanidade a partir do sujeito transcendental 

que Kant opera a sua revolução copernicana, 

dando ênfase ao sujeito como processo de algo 

que sempre esteve presente nas 

potencialidades do “Mundo”. Heidegger 

reconhece essa tentativa de Kant como uma 

resposta ao apelo do ser e, consequentemente, 

como “Curso” capaz de pensar a “Introdução à 

Filosofia” como estrutura interna do próprio 

ser-aí humano: 

 

No entanto, formular a pergunta 

concreta sobre a essência da 

metafísica significa ter inicialmente 

clareza quanto ao caráter daquilo que 

se oferece em seu tempo como 

metafísica e se mostra aí como 

dominante (HEIDEGGER, 2009, p. 

266). 

 

Mas a forma que a metafísica 

encontrou para pensar o universal parte da 

particularidade, pois somente por meio dessa 

particularidade seria possível atingir a 

cognoscibilidade dos entes envoltos na 

mundanidade do “Mundo”. Assim, segundo 

Heidegger, a metafísica foi pensada a partir de 
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três disciplinas: Natureza, reflexão sobre a 

natureza; Homem, direcionado à psicologia; 

Deus, pensado enquanto teologia. Sobre a 

cosmologia, Heidegger nos diz o seguinte: 

 

A Cosmologia (...) apreende o cosmos 

na significação mais estrita de 

natureza, de ente, que embora englobe 

o homem como ser criado, não 

obstante, não trata o homem em sua 

humanidade. (HEIDEGGER, 2009, p. 

262.). 

 

Fica claro, a partir da citação acima, 

que o objetivo da cosmologia é impresso como 

linguagem descritiva da realidade em 

contornos realista capazes de dizer o “Mundo” 

como ele é em si mesmo. Esse princípio 

atende aos objetivos da ciência moderna de 

propor-se a entender o “Mundo” a partir de 

fenômenos e leis estabelecidas sobre tais 

fenômenos. Daí, temos uma potencialização 

dos sentidos humanos realizada na 

experimentação científica, o que daria margem 

para se pensar a técnica em suas relações de 

produção. Ausentar o ser-aí da mundanidade 

do “Mundo” é interferir na sua realidade 

ontológica, o que faz a modernidade promover 
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uma transformação sem precedências nas 

potencializações dos conceitos intramundanos.   

A psicologia, ligada à dicotomia 

cartesiana observa o homem enquanto ser 

determinado pela alma, ou seja, divide-se o 

homem em corpóreo e espiritual, fazendo a 

modernidade olhar o “Mundo” como “Visão 

de Mundo” determinada por singularidades. 

Isso estabelece critérios de demarcação para o 

que é ciência e para o que não é ciência, com 

isso, essa psicologia concebe a alma humana 

como consequência da razão: o homem é alma 

enquanto pensa o pensar como faculdade do 

intelecto. A teologia rompe com o 

convencionalismo escolástico pautado pela 

revelação bíblica e fundamenta-se como 

ciência capaz de conceituar aquilo que a 

ciência empírica não pode compreender, ou 

seja, se não atinjo determinada realidade, eu a 

classifico como teológica, fazendo dela uma 

crença ao indeterminado. Diz-nos Heidegger: 

“Essa filosofia da natureza não é uma ciência 

natural, a psicologia não é a psicologia atual, e 

a teologia não é a teologia da revelação” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 259).  
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Pensar a “Introdução à Filosofia” e 

explicitá-la a partir do “Pôr o Filosofar em 

Curso” nos coloca diante das estruturas 

essenciais do ser-aí humano e, como nos alerta 

Heidegger, este acontecimento é consequência 

das relações com o intramundano da 

mundanidade do “Mundo”. Talvez a melhor 

forma de entender a filosofia permaneça na 

ideia de que a filosofia é um acontecimento, 

assim como a nossa existência simplesmente 

acontece nesse mundo em um lapso de 

instante, que embora pareça irrisório, nos faz 

participantes do ser-aí. A filosofia faz parte de 

um projeto existencial guiado por um modo de 

ser que nos é apresentado por meio dos 

instrumentos intelectivos ligados à nossa 

capacidade de pensar, no entanto, esse pensar 

não se reduz ao nosso intelecto, tão pouco a 

nossa subjetividade, o pensar transcende a 

nossa consciência e estende-se ao mundo, em 

outras palavras, não pensamos com a cabeça, 

mas com uma realidade imersa em um modo 

de ser do mundo imprimido na mais pura 

essencialidade da nossa existência. Heidegger 

é o filósofo da urgência, e esse “Curso” 

filosófico proposto pelo autor não passa de 
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uma tentativa de dizer o ser humano na sua 

mais inteira precisão. Longe dos “ismos” e das 

“Visões de Mundo”, o autor nos suscita a 

pensar a totalidade presente em nós mesmos 

como condição favorável de um pensar 

filosófico dado desde sempre.  
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