
Caderno de 
Resumos



COMISSÃO ORGANIZADORA

Alexandre Oliveira Ferreira (UNIFESP)

Eder Soares Santos (UEL)

Robson Ramos dos Reis (UFSM)

Tito Marques Palmeiro (UERJ)



Caderno de Resumos



4 XXVII Colóquio Heidegger

 

Q U A R T A     16 nov

13:00-13:30 ABERTURA - Auditório 113, 110 andar

 PALESTRA
13:30-14:30 Roberto Wu  
 Da incorporação à imersão tecnológica

14:30-15:30 Alexandre Ferreira  
 Heidegger e as filosofias da técnica

15:30-17:00 SESSÃO DE COMUNICAÇÕES - Sls 11.088 e 11.096, 110 andar

17:00-18:00 INTERVALO

  CONFERÊNCIAS - Auditório 113, 110 andar

18:00–19:30 Robson Reis 
 História da Lógica, Facticidade e Generalidade

19:30–21:00 Marco Casanova 
 Existência e transitoriedade: bases fenomenológico- 
 existenciais da compreensão do sofrimento psíquico

Q U I N T A  17 nov

 PALESTRA - Auditório 113, 110 andar

13:30-14:30 Eder Santos 
 O Dasein frente à questão da interação ambiental

14:30-15:30 Sandro Sena 
 Modo de ser se diz de diversos modos. A noção de  
 submodalidade no pluralismo ontológico heideggeriano

15:30-17:00 SESSÃO DE COMUNICAÇÕES - Sls 11.088 e 11.096, 110 andar

17:00-18:00 INTERVALO

  CONFERÊNCIAS - Auditório 113, 110 andar

18:00-19:30 Tito Palmeiro 
 A informática e as promessas do mundo

PROGRAMAÇÃO



5XXVII Colóquio Heidegger

19:30-21:00 Claudia Drucker 
 Politeísmo pós-colonial: subsídios e objeções  
 heideggerianas

S E X T A  18 nov

 PALESTRA - Auditório 113, 110 andar

13:30-14:30 Fernando Fragozo 
 Anthropós, Antropoceno, Antropofagia:  
 Apontamentos para a convivência possível

14:30-15:30 Edgar Lyra 
 Por uma Filosofia Hermenêutica da Opinião

15:30-17:00 SESSÃO DE COMUNICAÇÕES - Sls 11.088 e 11.096, 110 andar

17:00-18:00 INTERVALO

  CONFERÊNCIAS - Auditório 113, 110 andar

18:00–20:00 Francisco de Lara 
 ¿Heidegger hoy? El pensamiento de Heidegger  
 frente a los problemas del presente



6 XXVII Colóquio Heidegger

SESSÕES DE 
COMUNICAÇÕES

16 nov

Sala 11.088, 110 andar

Christiane Costa de Matos Fernandes  
O §43 de Ser e Tempo à luz da crítica ao correlacionismo  
de Quentin Meillassoux

Pedro Igor Araújo 
Heidegger, o lógico?

Renzo Mascote 
Para os poucos – Para os raros?

Sala 11.096, 110 andar

Deborah Moreira Guimarães 
Ressonâncias do pensamento heideggeriano no debate 
contemporâneo sobre linguagem e antropologia

Gilvanio Moreira Santos 
Da Gestell à ecologia profunda: ressonâncias do pensamento  
de Martin Heidegger no cenário ecofilosófico contemporâneo 

Luís Fernando Crespo 
Reflexões heideggerianas para uma ética no mundo tecnológico

17 nov

Sala 11.088, 110 andar

Brenda Rossi Anhanha 
O Estranhamento na Experiência da Enfermidade

Pablo Raphael Ribeiro Dias 
Os fundamentos ontológico-metafísicos da metapsicologia 
freudiana e a tarefa de uma fundamentação ontológico-existencial 
da psicanálise



7XXVII Colóquio Heidegger

Paulo Mendes Taddei 
O Ser-com e suas recentes críticas a partir da Teoria da Interação

Sala 11.096, 110 andar

João Gabriel Gomes Paixão 
Os saberes tradicionais como o além e após à metafísica ocidental

Vitória Santana Aloraldo 
Contribuições heideggerianas para a teoria dos  
Sentimentos Existenciais

Danrlei Lopes Souza 
Cognição social e desenvolvimento: contribuições fenomenológico-
hermenêuticas para a análise da socialidade humana

18 nov

Auditório 113, 110 andar

Ravena Figueiredo Srur dos Santos 
Autoria e subjetividade: sobre o ofício poético no tempo da técnica

Nicolau Henrique Pereira da Silva Batista 
Niilismo e fim da história: uma análise pós-heideggeriana

Vítor Hugo dos Reis Costa 
Unidade e dispersão da experiência do tempo histórico em 
Heidegger e depois de Heidegger



8 XXVII Colóquio Heidegger

RESUMO DAS  
CONFERÊNCIAS E PALESTRAS

Heidegger e as filosofias da técnica
Alexandre de Oliveira Ferreira
Universidade Federal de São Paulo
alexandre.ferreira@unifesp.br

Resumo: O objetivo da apresentação é fazer uma breve comparação 
entre as filosofias da técnica de Heidegger, Cassirer, Han Jonas e Jacques 
Ellul. Embora todos esses filósofos rejeitem uma análise meramente instru-
mental da técnica e sustentem que ela possui certa autonomia em relação ao 
humano, eles divergem gradativamente no que concerne à magnitude dessa 
autonomia e, consequentemente, ao poder de o ser humano dominar ou 
não a técnica. Assim, do ponto de vista de Heidegger e Ellul, trona-se difícil 
imaginar uma ética para sociedade tecnológica, já que um domínio mera-
mente humano da técnica implicaria necessariamente em tentar dominá-la 
tecnicamente e, portando, ceder à sua lógica. Jonas e Cassirer, a partir de 
um ponto de vista mais próximo a Kant, ainda consideram a possibilidade 
de um domínio humano da técnica como condição de possibilidade de uma 
existência humana livre. A partir dessas considerações, procurarei discutir 
a até que ponto esses pensadores podem nos ajudar a pensar a possibilidade 
de uma relação humana com o universo tecnológico.      

Súmula curricular: Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual 
de Campinas (2007) com doutorado sanduíche de dois anos na Universida-
de de Freiburg (Alemanha). Professor de filosofia na Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), atuando nas áreas de filosofia moderna e con-
temporânea; fenomenologia; hermenêutica; crítica da cultura, filosofia da 
ciência e da técnica e ontologia.
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Politeísmo pós-colonial:  
subsídios e objeções heideggerianas
Claudia Drucker 
Departamento de Filosofia-UFSC
druckerc@gmail.com

Resumo: Heidegger desempenhou um papel importante discussão so-
bre a pós-modernidade, que se dividiu em uma variedade de direções que 
já não o tem como referência imediata. É o caso dos estudos pós-coloniais.  
Há pontos de contato do pensamento heideggeriano com o pensamento 
chamado pós-colonial, embora inespecíficos.  A crítica do etnocentrismo 
converge com a autocrítica do pensamento europeu.  Elogia-se a diferença, 
definida amplamente.   Alega-se que as culturas periféricas nunca buscaram 
verdades absolutamente universais, e eram desconstrucionistas antes que 
a metrópole cunhasse o termo.  Seja isso verdade ou não, é um fundamen-
to dos estudos pós-coloniais que o subalterno nega a metafísica europeia.  
Há tantos elementos contrários como favoráveis a uma tal apropriação da 
obra heideggeriana, pois “a salvação só brota de onde brota o perigo”.  As 
questões que afligem o ocidente não encontram resposta na adoção de cul-
turas não-ocidentais. No que diz respeito a um pensamento pós-colonial 
sobre a religião, encontramos uma variedade de subsídios possíveis para 
um encontro com Heidegger, mas também obstáculos. O substantivo “teo-
logia”, assim como o adjetivo “pós-colonial” já são amplos e problemáticos 
por si mesmos. Quando inserimos nesse quadro um pensador de origem e 
formação exclusivamente cristã e europeia, as perspectivas parecem ainda 
mais desanimadoras.  Por um lado, Heidegger legou a elaboração da feno-
menologia da vida religiosa, a noção do cristianismo como ontoteologia e, 
por fim, a recuperação de certo politeísmo infuso na noção de habitar po-
ético.  Por outro lado, embora o pensamento de Heidegger sobre a religião 
não se comprometa com um modelo monoteísta, revelado, doutrinário e 
ascético, tampouco se compromete com legitimar o modelo oposto: poli-
teísta, variável, interpretável e prático.  Não cabe ao pensamento legitimar 
um modelo de culto qualquer, nem interditar ou legitimar a religião como 
um todo.  O subsídio heideggeriano principal sempre é a desconstrução da 
fusão de metafísica e cristianismo, e secundariamente a retomada de temas 
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pré-socráticos, nomeados agora como habitação poética.  Entre os mestres 
do pensamento, Heidegger é um dos que oferece as sugestões mais promis-
sores para pensar outros politeísmos, sem se propor a substituir os conceitos 
que devem nascer da experiência do praticante. 

Súmula curricular: possui graduação em Filosofia pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (1987), mestrado em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1991) e doutorado em Filosofia 
- Duquesne University (1997). Realizou pesquisa pós-doutoral nos Depar-
tamentos de Filosofia da USP (2010) e da PUC do Rio Grande do Sul (2015). 
Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Santa Cata-
rina. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Fenomenologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas e abordagens: arte, fim da tra-
dição, ser, fenomenologia e filosofia da história. Pesquisou sobre o diálogo 
entre a filosofia europeia e seus estágios prévios e posteriores, sejam eles a 
Grécia pré-socrática, a Idade de ouro do romance russo ou, mais recente-
mente, o modernismo musical brasileiro.

Por uma Filosofia Hermenêutica da Opinião
Edgar Lyra
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
lyranetto@gmail.com

Resumo: O título do XXVII Colóquio – “Depois de Heidegger” – co-
loca de pronto a questão de como entender o filosofar. Recusada a opção 
doutrinária em suas possíveis acepções, a discussão se volta para a tomada 
dos legados filosóficos como pontos de partida para pensar as questões cen-
trais de cada tempo. Fenômeno contemporâneo dos mais preocupantes é o 
furor opiniático que esgarça a atual cena discursiva. Verdades científicas até 
pouco tempo insuspeitas passaram a sofrer ataques “negacionistas”. O qua-
dro se mostra ainda mais insólito se considerarmos o que Bruno Latour 
chamou de “caixa preta” da produção técnico-científica contemporânea. Por 
que, afinal, alguém deveria crer em verdades cuja elaboração e mérito estão 
fora do seu alcance? Pode-se mesmo discutir se a tagarelice que caracteri-
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za esse estado de coisas já não supera aquela que originou na polis grega, 
segundo Heidegger, a aspiração filosófica pela verdade metafísica. Tempo 
de repensar nossas noções de opinião e conhecimento, também nisso Hei-
degger pode nos ajudar, particularmente com o curso ministrado em 1924: 
Conceitos Fundamentais da Filosofia Aristotélica (GA 18). Muito se enfatiza 
a atenção dada nesse curso à Retórica de Aristóteles, o que, apesar de re-
levante, não cobre o escopo amplo das aulas. Buscava o autor entender a 
aptidão do “animal dotado de fala” para a formação de conceitos em meio 
a uma existência cotidiana marcada pela lida instrumental com o mundo. 
Fato é que Heidegger faz remissões a muitos outros textos de Aristóteles, 
além da Retórica, para repensar a noção de opinião (doxa) como “genuína 
orientabilidade do ser-com-outros-no-mundo”. Heidegger vai da opinião 
ordinária à sua transformação em legein teórico, distinguindo a doxa da in-
vestigação (zetesis), do conhecimento (episteme), da imaginação (fantasia), 
da deliberação (proairesis), das apetições em geral (orexis) e de seus mati-
zamentos (epitymia, thymos e boulesis), num arco bastante amplo. Discute 
ainda as noções de opinião legitimada (endoxon), problematicidade (proble-
mata), posição (thesis), dificuldade de progresso (aporia) e boa condução 
da discussão (euporia). Embora não tenha ele mesmo perseverado nesse 
caminho, o legado de Heidegger nos dá ponto de apoio e partida para a 
busca de num entendimento hermenêutico amplo da doxa contemporânea, 
entendimento que precisa ligar o processo geral de formação e deformação 
do “senso comum”, com o problema agudo e recente da convincência das 
verdades científicas.

Súmula curricular: Edgar Lyra é graduado em Engenharia Química 
pela UERJ (1981), com mestrado (1999) e doutorado (2003) em Filosofia 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde hoje atua 
como professor e pesquisador. Coordenou o curso de graduação em filoso-
fia entre setembro de 2013 e março de 2020, e desde então exerce o cargo de 
diretor do departamento. Tem experiência na área de Filosofia Contempo-
rânea, especialmente em problemas éticos, políticos e pedagógicos vincu-
lados à atual hegemonia tecnológica e seus efeitos ambientais. Entre 2014 e 
2016, coordenou o Grupo de Trabalho Heidegger da ANPOF (Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Filosofia), ao qual continua filiado. Criou e 
lidera, desde 2016, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Tecnolo-
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gia, certificado pelo CNPq. Ingressou em junho de 2019 no Laboratório de 
Humanidades Digitais da PUC-Rio; em setembro do mesmo ano filiou-se 
ao EMAPS (grupo de Ética e Mediação Algorítmica de Processos Sociais); 
em agosto de 2020 ao SERG (Grupo de Pesquisa em Engenharia Semiótica); 
e desde junho de 2021 representa a PUC-Rio no grupo de trabalho sobre 
Inteligência Artificial da SACRU (Strategic Alliance of Catholic Research 
Universities). Fortemente convencido da necessidade de formar professo-
res de filosofia para lidar com as demandas da era técnica, dedica ao es-
tudo da retórica com intenções político-pedagógicas, partindo da Retórica 
de Aristóteles até seus ecos contemporâneos. Este trabalho resultou em sua 
publicação mais recente, o livro “O Esquecimento de uma Arte - retórica, 
educação e filosofia no século 21”. Ainda, no esforço de formação de pro-
fessores, atua desde 2014 como colaborador do Mestrado Profissionalizante 
em Filosofia e Ensino do CEFET-RJ. Coordenou o PIBID / PUC-Rio de 
Filosofia entre agosto de 2012 e fevereiro de 2020, e entre junho de 2015 e 
junho de 2016, assessorou o MEC (Ministério da Educação) na elaboração 
das duas primeiras versões do documento de Ciências Humanas da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Atua regularmente em cursos de es-
pecialização e extensão, e no assessoramento de escolas de Educação Básica.

O Dasein frente à questão da interação ambiental
Eder Soares Santos
Universidade Estadual de Londrina
edersan@uel.br

Resumo: O Dasein – ser-aí - é um ente, que como muitos outros (mon-
tanhas, árvores, mesas, gatos, cachorro), existe no mundo. Porém, de forma 
muito diferente de todos os outros entes, possui uma particularidade que o 
torna distinto e privilegiado: ele pode fazer a pergunta pelo quem/o quê eu 
sou? De onde vim? Para onde vou? O Dasein possui o privilégio de colocar 
a questão sobre si mesmo. Ele pergunta e quer desvendar o sentido do seu 
próprio existir no mundo. Dasein é aquele ente que ao colocar a pergunta 
sobre si é capaz de compreender a si mesmo e o mundo. Dasein é o ente 
que pode compreender o ser. Somos Dasein quando compreendemos ser 
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e nesta medida. A questão que surge é: somos Dasein desde sempre, desde 
antes de nascer, após o nascimento ou em algum momento depois do nosso 
nascimento? Minha relação com mundo se dá por um estar-jogado ou por 
um estar-em-interação? A apresentação pretende tocar nesta discussão par-
tindo de Heidegger, passando pela psicanálise de Winnicott e recorrendo 
ainda a alguns apontamentos da abordagem enativista.

Súmula curricular: Possui graduação em Filosofia pela Universidade 
Estadual de Campinas (1997), mestrado em Filosofia pela Universidade Es-
tadual de Campinas (2001), doutorado sanduíche em Filosofia - Universitat 
Freiburg (Albert- Ludwigs) (2005), doutorado em Filosofia pela Universi-
dade Estadual de Campinas/SP (2006) e pós-doutorado na Bergische Uni-
versität Wuppertal (2015). Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase 
em Filosofia da Psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: 
filosofia da psicanálise, fenomenologia existencial, teoria dos paradigmas 
em Kuhn, teoria do amadurecimento pessoal. Publicou o livro “Winnicott 
e Heidegger: aproximações e distanciamentos”. São Paulo: DWW Editorial/
FAPESP, 2010 e o livro “Paths of Science of Man in Heidegger”. Nordhausen, 
Alemanha: Traugott Bautz Verlag, 2019; além de artigos relacionados a essas 
temáticas. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-gradua-
ção em Filosofia e foi coordenador deste mesmo Programa por três gestões. 
Professor Associado no Departamento de Filosofia na Universidade Esta-
dual de Londrina - Paraná.

¿Heidegger hoy?

El pensamiento de Heidegger frente a los problemas 
del presente
Francisco de Lara
Pontificia Universidad Católica de Chile
fdelara@uc.cl

Resumen: ¿Qué puede aportar el pensamiento de Heidegger en y para 
el siglo XXI? Para hacerse cargo adecuadamente de esta pregunta habría que 
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empezar esbozando los problemas que nos parecen estructurales y urgentes 
en la situación actual. De entre esos, habría que reconocer los que tienen vi-
sos de convertirse en problemas de largo plazo y que el tiempo no hará sino 
recrudecer. Una vez reconocidos y planteados esos problemas, debería con-
siderarse en qué medida el pensamiento de Heidegger sigue siendo útil para 
pensarlos. En lo que sigue, intentaré cumplir estas tareas en alguna medida. 
Empezaré tratando el problema ecológico como un problema estructural de 
primer orden que empeora con el paso del tiempo. A continuación trataré 
tres problemas de índole socio-político, relacionados con este primero: por 
un lado, la concentración de la riqueza de un modo cada vez más indisi-
mulado e incluso cínico; por otro lado, la tendencia a formas populistas e 
irracionalistas de poder político; y, por último, la capitalización total del 
mundo de la vida propio y común en la era de las redes sociales. Los cuatro 
problemas confluyen porque responden a los mismos motivos impulsores, 
que intentaré mostrar también. Una vez presentado todo esto, concluiré que 
Heidegger, si bien aporta algunas categorías para afrontar estos problemas, 
no es el pensador más adecuado para tratarlos. El motivo es que ciertas ten-
dencias de su pensamiento y ciertas convicciones fundamentales del mismo 
difuminan en parte aquello que debe ser pensado hoy. 

Súmula curricular: Francisco de Lara (Madrid, 1974) estudou Filoso-
fia nas Universidades de Barcelona,     Girona e Tübingen. É Doutor em Filo-
sofia pela Universidade de Freiburg (Alemanha) e pela Universidade Autô-
noma de Madri. Sua tese de doutorado sobre Heidegger foi premiada com 
o Prêmio Max Müller da Universidade de Freiburg. Ele tem sido um com-
panheiro DAAD. É Professor Associado e Diretor do Doutorado em Filo-
sofia da Pontifícia Universidade Católica do Chile. É membro fundador da 
Sociedade Ibero-Americana de Estudos Heideggerianos, bem como autor 
de vários livros, traduções e artigos sobre Heidegger. É Diretor da Funda-
ção Seneca, cuja missão é apoiar financeiramente os estudos universitários 
de estudantes de baixa renda e contribuir para o bem-estar emocional das 
pessoas. É também Fundador e Diretor do Laboratório de Ideias Pensar em 
Rede, dedicado ao estudo e reflexão sobre a transformação digital da vida.
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Anthropós, Antropoceno, Antropofagia:

Apontamentos para a convivência possível
Fernando Fragozo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
ferfra3@gmail.com

 
Resumo: A exposição tem como objetivo refletir a respeito do legado 

de Heidegger ressaltando a riqueza tensa de seu pensamento. Tratar-se-á de 
esboçar um caminho possível para a recepção desta herança em sua para-
doxalidade, notadamente no que tange à questão do “humano”, do “próprio 
do homem”, tendo em vista a pregnância “ocidental” de sua abordagem e 
sua problemática pretensão de universalidade. Simultaneamente, tratar-se-á 
de constatar a expansão planetária inaudita de elementos desta matriz e de 
qualificar a questão do Antropoceno a partir do  Gestell  entendido como 
disponibilização e exploração infinita do ente. Por fim, tratar-se-á de pen-
sar a possibilidade da convivência no quadro permanentemente tenso das 
diferenças.

Súmula curricular: Fernando Fragozo é graduado em Ciências Eco-
nômicas pela UFRJ, Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ 
e Doutor em Comunicação em Cultura pela UFRJ. Realizou Doutorado-
-Sanduíche na Université de Technologie de Compiègne e Pós-Doutorado 
em Filosofia na École Normale Supérieure de Paris. É Professor Associado 
da Escola de Comunicação e atual Coordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Filosofia da UFRJ (2022-2023). Tem experiência nas áreas de 
Filosofia e Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: Fi-
losofia da Ciência e da Técnica, Estética, Hermenêutica, Fenomenologia e 
Desconstrução.
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Existência e transitoriedade: bases fenomenológico-
existenciais da compreensão do sofrimento psíquico
Marco Casanova
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
casanovamarco_271@hotmail.com

Resumo: Há uma tendência nos modos correntes de consideração do 
sofrimento existencial humano para se partir da centralidade do eu, da pes-
soa ou do cérebro. Tal tendência traz consigo uma série de consequências 
que se normalizaram e que passaram a ser pensadas como naturais. O in-
tuito primordial da presente conferência é: 1) questionar a centralidade de 
toda e qualquer perspectiva ligada à noção de identidade pessoal na consi-
deração do sofrimento dito psíquico; 2) apresentar em três níveis as formas 
de organização que tornam possível derivadamente pensar a identidade 
pessoal; 3) acentuar em que medida os transtornos existenciais em geral 
emergem de desorganizações e de reorganizações particulares. Por meio 
da apresentação, portanto, pretendemos não apenas apresentar as bases de 
uma nova compreensão do sofrimento psíquico, mas também indicar em 
que medida essa nova compreensão abre o campo para uma reestruturação 
do campo da psicologia. Heidegger, por sua vez, tem um papel central em 
nossas exposições, uma vez que dois dos níveis organizatórios do existir 
remetem a momentos específicos de seu caminho filosófico.

Súmula curricular: Doutor em filosofia pela UFRJ/Universidade de 
Tübingen, Pós-doutorado: Universidade de Freiburg, Professor Associado 
do Departamento de Filosofia da UERJ, Autor de O instante extraordinário: 
Vida, história e valor na obra de Friedrich Nietzsche (2003), Nada a cami-
nho: Impessoalidade, niilismo e técnica no pensamento de Martin Heideg-
ger (2006), Compreender Heidegger (2009), A eternidade frágil: Ensaio so-
bre temporalidade na arte (2013), A falta que Marx nos faz (2017), Mundo 
e historicidade I (2017) e II (2020), Tédio e tempo (2020), A persistência da 
burrice (2020) e Existência e transitoriedade (2021), além de tradutor de um 
grande conjunto de obras de pensadores alemães como Martin Heidegger, 
Max Scheler, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey entre outros.
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Da incorporação à imersão tecnológica
Roberto Wu
Departamento de Filosofia-UFSC
betowu@gmail.com

Resumo: Pelo fato de que entes tecnológicos cumprem a função de ex-
plicitar certos traços ontológicos e, com isso, apontar para os contornos de seu 
modo de ser, a sua discussão na fenomenologia heideggeriana prescinde em 
geral de um tratamento exaustivo destes, sendo a sua apresentação abreviada 
em vista desse aspecto auxiliar. Assim, na obra de Heidegger, o martelo mos-
tra a manualidade, a seta do automóvel mostra o contexto de conformidades 
pressuposto no trânsito, o avião revela o encurtamento das grandes distân-
cias, o filme aponta para a disponibilidade de longos encadeamentos que são 
tornados breves através da edição, enquanto que o rádio e a televisão indicam 
a supressão da separação entre o ouvinte ou expectador dos acontecimentos, 
de modo que, assim como o avião e o filme, podem ser considerados índices 
da falta de proximidade. Pode-se afirmar, dessa forma, que as tecnologias par-
ticulares servem, para Heidegger, a um movimento de elucidação do todo, 
seja aquele relativo à diferenciação entre modos de ser na analítica existencial, 
seja aquele concernente à discussão de seu aspecto de fundo de reserva mo-
bilizado pelo avanço incessante da técnica. Embora ciente desses dois veto-
res da interpretação heideggeriana sobre a tecnologia, a pós-fenomenologia 
proposta por Don Ihde sugere que há, nos casos de incorporação tecnológica 
(exemplificado acima pelo martelo), mais do que Heidegger relata, já que a 
tecnologia modifica aquele que a emprega, e nos casos de tecnologias a ser-
viço da Ge-stell, mais a dizer sobre elas do que o desempenho de uma função 
de fundo de reserva. Devedora em parte da hermenêutica material de Ihde, 
a nossa comunicação se propõe a pensar um fenômeno que diverge inclusive 
da ideia de incorporação tecnológica. Trata-se do fenômeno da imersão que, 
diferentemente da incorporação, não é uma relação de ter à mão certo uten-
sílio (mesmo que tecnologicamente avançado), mas de submissão a uma ins-
tância tecnológica. A produção de entes mais complexos desloca o modo de 
sua interação, deixando de se submeterem à mera incorporação, para produ-
zirem um horizonte de significação ao qual nos amoldamos. A nossa hipótese 
é a de que, diferentemente da incorporação, a noção de imersão descreve um 



18 XXVII Colóquio Heidegger

tipo fenomênico derivado da produção tecnológica das últimas décadas, ca-
paz de produzir modificações profundas no comportamento que mantemos 
em nosso ser-no-mundo cotidiano. Desse modo, a discussão sobre a imersão 
tecnológica, assim nos parece, contribui para a investigação de um fenômeno 
característico de nosso tempo, em relação ao qual não há uma abordagem 
direta na filosofia de Heidegger.

Súmula curricular: possui graduação e mestrado em Filosofia pela 
UFPR (2000 e 2002), doutorado em Filosofia pela Puc-Rio (2006) e pós-
-doutorado no Boston College (2014) e na UFMG (2021-22). É professor 
do curso de Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, tendo sido 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia dessa universi-
dade entre 2016-2019. É membro de sustentação dos GTs Heidegger e Filo-
sofia Hermenêutica da ANPOF e tem atuando principalmente nos seguintes 
temas: hermenêutica, ontologia, fenomenologia, retórica, filosofia da arte e 
filosofia da tecnologia. Organizou vários eventos, como o Simpósio Inter-
nacional Hermeneia (2011, 2013, 2015). Atualmente é presidente da Socie-
dade Brasileira de Retórica (SBR) (2021-2023). Textos e vídeos disponíveis 
em: https://ufsc.academia.edu/RobertoWu

História da Lógica, Facticidade e Generalidade
Róbson Ramos dos Reis
Universidade Federal de Santa Maria
robson.reis@ufsm.br

Resumo: A apresentação oferece uma interpretação não puramen-
te imanente de uma sugestão posta no Natorp-Bericht: a ideia da Lógica 
como intepretação categorial da discursividade intrínseca à vida fáctica. 
Partindo da declaração inaugural da Indicação da Situação Hermenêutica, 
que caracteriza as interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles como 
estando a serviço da história da Ontologia e da Lógica, na apresentação 
será sustentado que o programa de uma hermenêutica fenomenológica da 
facticidade representa uma contribuição para o acontecer da Lógica. Nesse 
sentido, além de um exame destrutivo, que identifica ao longo da história 
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da Lógica um compromisso com a armação conceitual aristotélica enraiza-
da na compreensão de ser a partir da produção e da presença subsistente, a 
hermenêutica da facticidade também oferece as bases teóricas para elaborar 
uma Lógica indicativo-formal. Deste modo, a formalidade na interpretação 
categorial do lógos implica a desvinculação da atitude epistêmico-descritiva 
e a indicação de uma revinculação a uma situação hermenêutica determi-
nada por uma diversidade de maneiras de significação. O pluralismo dos 
modos de significar, por sua vez, direciona para um entendimento das dife-
rentes maneiras de ordenamento ou generalidade conceitual. A partir dessa 
orientação construtiva, é introduzida uma tipologia de diversas formas de 
generalidade conceitual (generalidade acidental, categorial, compreensiva 
e serial), estabelecendo a base, consistente com a ontologia da vida fáctica, 
para o programa de uma Lógica indicativo-formal do ordenamento con-
ceitual. Naturalmente, a elucidação pluralista da estrutura interna dos con-
ceitos em geral forma apenas um dos núcleos temáticos de uma Lógica in-
dicativo-formal. Contudo, mesmo com essa restrição, espera-se evidenciar 
que as linhas filosóficas esboçadas no Natorp-Bericht também representam 
a tentativa de intervir construtivamente no acontecer histórico da Lógica. 
Assim orientado, o compromisso da interpretação do lógos com uma onto-
logia da facticidade candidata-se a tornar a Lógica novamente filosófica. Se 
este for o caso, então as interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles 
brindam uma contribuição própria e genuína, por oferecerem os requisitos 
metaconceituais para uma Lógica filosófica, abalando a sedimentação da 
interpretação do lógos como uma disciplina escolar orientada à produção de 
tecnologias formais para o pensamento.

Súmula curricular: Prof. Titular no Departamento de Filosofia da 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Pesquisador 1C do CNPq. 
Seus temas de investigação concentram-se na obra de Heidegger, com ênfa-
se em problemas de ontologia e metaontologia, teoria da intencionalidade, 
modalidades e fenomenologia da vida orgânica. Autor de Câncer Infantil, 
Sofrimento e Transformação: um Ensaio Fenomenológico (2022), Necessidade 
existencial. Estudos sobre a modalidade na fenomenologia hermenêutica (no 
prelo) e Aspectos da Modalidade. A noção de possibilidade na fenomenologia 
hermenêutica (2014). Coorganizador das coletâneas Identidade Pessoal e Re-
conhecimento, Verdade como Valor e Filosofia Hermenêutica.
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Modo de ser se diz de diversos modos.  
A noção de submodalidade no pluralismo  
ontológico heideggeriano
Sandro Sena
Universidade Federal de Pernambuco
sandrosena@gmail.com

Resumo: O ser-aí não vive. O vivente não existe. A coisa não serve.  
O utensílio não subsiste. A obra também não. E tal como a obra, o utensílio, 
o vivente e o ser-aí, também não subsistem o número e o conectivo lógico, os 
consistentes. A contraintuitividade desses enunciados tipicamente heideg-
gerianos tem parte da sua razão de ser nos usos rígidos que o pensador faz 
dos termos que os compõem, conceitos cuja formação seria sempre guiada 
pelas coisas elas mesmas. E se as coisas elas mesmas na fenomenologia her-
menêutica são os fenômenos tomados em sentido puramente fenomenoló-
gico, a saber, o ser e a estrutura ontológica de um ente, então tais conceitos 
e sentenças refletem aquilo que, para o ser-aí cotidiano e sua tendência à 
homogeneização dos entes com os quais estabelece uma relação de tipo ati-
tudinal, é o mais contraintuitivo, a saber, que uma pluralidade de modos 
de ser se dá, ademais, modos de ser entre si irredutíveis. Só o ser-aí existe. 
Só o animal e a planta vivem. Só a coisa subsiste. Só o utensílio serve. Só 
a obra põe-em-obra-a-verdade. Mas há de se perguntar: pode o ser-aí ser 
(Existenz) sem um corpo natural subsistente ou vivente? Não. E, de fato, “O 
ser-aí é corpo-material (Körper) e corpo-existido (Leib) e vida (Leben) [...] 
ele é natureza” (GA 27, p. 328). Pode o utensílio ser (Zuhandenheit) sem a 
matéria subsistente com a qual é manufaturado? Não. E, de fato, “A pura 
presentidade (Vorhandenheit) se anuncia no utensílio” (SZ, p. 73). Pode a 
obra de arte musical ser sem o som e o silêncio com os quais ela é criada? 
Não. E, de fato, “O caráter-de-coisa da obra não deve ser negado” (GA 5, p. 
25). De uma maneira obscura, sugere-se nessas passagens que os diversos 
modos de ser, apesar da mútua irredutibilidade, podem se articular no ente. 
Como se dão estruturalmente estas possibilidades de articulação, posto que 
o ser, o transcendens, não encontra apoio ôntico? Um modo de ser coman-
da, por assim dizer, a articulação com outros modos? Há limites para tais 
articulações? Em caso positivo, esses limites estão inscritos a priori em cada 
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um dos modos? São estas algumas questões que a apresentação visa a elabo-
rar, introduzindo a noção de submodalidade ontológica.

Súmula curricular: Professor Associado do Departamento de Filo-
sofia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), instituição na qual 
realizou graduação em Bacharelado em Filosofia (2002) e mestrado em 
Filosofia (2004). Obteve o título de doutor em Filosofia pelo Zentrum für 
Sozialwissenschaften und Philosophie da Universität Leipzig, Alemanha 
(2009). É membro fundador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Fenome-
nologia (NUPEFE) da Universidade Federal de Pernambuco e atual coor-
denador do Grupo de Trabalho (GT) Heidegger da Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). Pesquisa temas nas áreas de onto-
logia e fenomenologia, com ênfase em Heidegger, filosofia transcendental, 
filosofia da história, do tempo e da memória.

A informática e as promessas do mundo
Tito Marques Palmeiro
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
tito22mp@gmail.com

Resumo: O meio século que se seguiu à morte de Heidegger é tam-
bém o período de gestação de um aglomerado de técnicas, segmentos in-
dustriais, funções e papéis sociais a que nos referimos comumente pela pa-
lavra  informática. Foi em 1977 que surgiram os primeiros computadores 
pessoais e, com isso, um avassalador projeto de transformação. Desde en-
tão, termos como “Algoritmo”, “App”, “Realidade virtual”, “Hashtag” e outros 
se tornaram correntes em nossas conversações e preocupações porque as 
possibilidades do mundo parecem depender cada vez mais dos progressos 
incessantemente prometidos pela informática.  Discutiremos o sentido de 
nossos sonhos acordados atuais a partir do diálogo com a obra de Heideg-
ger. Diálogo aparentemente impossível, uma vez que o mundo iniciado pela 
informática procura dar adeus à sua obra e a tudo da ordem do passado, 
pois encontra equilíbrio apenas acelerando seu avanço numa contínua pro-
fusão de promessas.
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Súmula curricular: Tito Marques Palmeiro é graduado em Engenharia 
Eletrônica pela UFRJ e diplomado em Especialização em História da Arte e 
Arquitetura pela PUC-Rio. Obteve o mestrado e o doutorado em Filosofia 
pela mesma universidade, e realizou estágio de doutorado sanduíche na uni-
versidade Paris IV – Sorbonne. Realizou também na PUC-Rio a pesquisa de 
pós-doutorado. Foi professor dos departamentos de Filosofia da PUC-Rio 
e UFRJ, e é desde 2015 professor do departamento de Filosofia da UERJ. É 
atualmente um dos líderes do grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia 
da Tecnologia e um dos organizadores do Colóquio Heidegger (coloquio-
-heidegger.org). Participa do projeto COFECUB “Filosofia e computação: 
interações contemporâneas” com a Universidade de Lyon e a École norma-
le supérieure. Estuda o sentido do momento contemporâneo e sua relação 
com a tradição, interrogando particularmente as interações entre arte, saber 
e técnica. É autor de diversos artigos em periódicos acadêmicos que procu-
ram aprofundar novas possibilidades do pensamento contemporâneo.
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RESUMO DAS COMUNICAÇÕES

O Estranhamento na Experiência da Enfermidade
Brenda Rossi Anhanha
Universidade Federal de Santa Maria
filosofiabrenda@gmail.com

Resumo: A Fenomenologia da Enfermidade tem como propósito ca-
racterizar os componentes estruturais acerca da experiência da enfermidade. 
Ao contrário da interpretação bioestatística da doença (aspectos biológicos, 
fisiológicos, etc), a abordagem fenomenológica compreende a enfermidade 
como a perturbação do corpo vivido. Em algumas interpretações o con-
ceito de estranhamento (Unheimlichkeit) é incorporado na elaboração do 
fenômeno da enfermidade, como é o caso de Fredrik Svenaeus e Andrew 
Warsop. Svenaeus (1999, 2000, 2001, 2011, 2013a, 2013b, 2013c, 2018) ca-
racteriza o estranhamento como o núcleo da experiência da enfermidade, 
uma vez que esta afasta o enfermo da cotidianidade familiar e o enfermo 
passa a não-estar-em-casa. Warsop (2011), em sua crítica a Svenaeus, apon-
ta que o estranhamento na enfermidade revela a finitude das aptidões cor-
porais humanas. Katherine Withy (2015), por sua vez, nos apresenta uma 
interpretação diferente do estranhamento, embora não trate a questão da 
enfermidade. Withy inicia sua argumentação propondo a seguinte distin-
ção: angústia enquanto abertura transcendente (a angústia originária), e an-
gústia enquanto atmosfera afetiva da autenticidade. A última é a experiência 
de ruptura da familiaridade no decair (Verfallen), enquanto a primeira fun-
damenta o decair - o encobrimento do ser do Dasein, e o comportamento 
em direção aos entes intramundanos. O termo “Unheimlichkeit” capta o 
sentido do termo alemão de “estranheza”, mas obscurece o elemento impor-
tante de “heim” (“casa”), que traz a noção de inclusão – consequentemente, 
a partícula un-, a noção de exclusão. É neste sentido que Heidegger (1927) 
dirá que o estranhamento significa o não-estar-em-casa. A familiaridade 
pode sempre colapsar, uma vez que o estranhamento persegue o Dasein ao 
constituir uma ameaça à cotidianidade. Ou seja, para a filósofa, a estranheza 
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pertence ao ser lançado (Geworfenheit) e está no fundamento do decair. Se 
é possível fazer tal relação entre a enfermidade e o estranhamento, então é 
possível dizer que a enfermidade atinge o enfermo de modo mais profundo 
ao desvelar o ser do Dasein no estranhamento. Assim sendo, o objetivo da 
apresentação é explicitar de que maneira a interpretação do estranhamento 
de Withy adequa a caracterização de enfermidade, bem como se a noção de 
enfermidade proposta por Fredrik Svenaeus e Andrew Warsop se adequam 
à tese de Withy. 

O §43 de Ser e Tempo à luz da crítica ao 
correlacionismo de Quentin Meillassoux
Christiane Costa de Matos Fernandes 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)/ Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ)
christianecostamf@gmail.com

Resumo: Quentin Meillassoux, em Après la finitude (2006), apresenta 
o correlacionismo como a ideia segundo a qual não temos acesso senão à 
correlação entre pensamento e ser, isto é, nunca temos acesso a algum termo 
da correlação isoladamente. Embora essa primeira apresentação do corre-
lacionismo, e as críticas subsequentes, estivessem concentradas em autores 
modernos, principalmente em Kant (indicando também a filosofia pós kan-
tiana imediatamente posterior), algumas considerações já apontavam para 
autores como, por exemplo, Heidegger e Wittgenstein. Nesse sentido, como 
é possível observar no texto Time Without Becoming, publicado em 2014 
(relativo a uma conferência realizada por Meillassoux em 2008), Heidegger 
(e ainda tantos outros filósofos contemporâneos) figura como representante 
do correlacionismo que pode ser caracterizado como de segundo nível. O 
correlacionismo de primeiro nível, como o kantiano, seria aquele que não 
interdita toda forma de relação com o absoluto, compreendido por Meillas-
soux em seu sentido original de ab-solutus, isto é, um ser totalmente sepa-
rado do pensamento, capaz de existir independentemente de nós. Como 
reconhece o autor, embora a crítica kantiana aparta todo conhecimento da 
coisa em si, isto é, proscreve toda e qualquer aplicação das categorias do 
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entendimento ao suprassensível, mantém a sua possibilidade de ser pensada 
enquanto ideia da razão, de maneira que a objetividade científica ainda é 
possível por um consenso intersubjetivo que deve ser continuamente apri-
morado. O correlacionismo de segundo nível, porém, consiste em afirmar 
não só a impossibilidade de conhecimento do absoluto - novamente, com-
preendido como existência totalmente separada da compreensão humana-,  
mas alega a radical impossibilidade de pensar ou compreender algo dessa 
ordem, de modo a não admitir, em sentido igualmente forte, a mera pos-
sibilidade de que algo em si (isto é, fora da correlação) exista, assim, o de-
cisivo passa a ser a questão acerca do correlato mais originário através do 
qual outros problemas vinculantes podem ser abordados, inclusive aquele 
da objetividade científica. Essa diferença que marca os níveis da concepção 
correlacionista pode ser vista, de maneira exemplar, nas considerações de 
Heidegger no §43 de Ser e tempo, denominado Dasein, mundidade e re-
alidade. O autor, radicalizando a posição kantiana, alega que o “escândalo 
da filosofia” não consiste em que falte até agora as provas sobre a realidade 
enquanto existência independente/subsistente do mundo exterior, mas que 
tais provas sejam ainda aguardadas e tentadas. Desse modo, a proposta é: 
1) apresentar, de acordo com a crítica ao correlacionismo de Meillassoux, a 
aporia indicada por meio do argumento da ancestralidade; 2) apresentar e 
analisar a primeira parte do §43 de Ser e tempo ( e alguns outros parágrafos a 
ele vinculados); 3) discutir o alcance da aporia apresentada por Meillassoux 
em face da posição heideggeriana acerca da realidade do mundo exterior.

Cognição social e desenvolvimento: contribuições 
fenomenológico-hermenêuticas para a análise da 
socialidade humana
Danrlei Lopes Souza
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
danrleilitti@gmail.com

Resumo: As abordagens fenomenológicas - clássicas e contemporâ-
neas - têm ganhado cada vez mais importância nas discussões sobre a in-
tencionalidade social e, em particular, nos debates sobre a emergência da 



26 XXVII Colóquio Heidegger

intencionalidade social nas fases iniciais do desenvolvimento infantil (Ro-
chat e Striano, 1999; Rochat, 2001; Trevarthen e Aitken , 2001; Gallagher, 
2020). A atenção tem sido direcionada para a obra de autores do chamado 
cânone da tradição fenomenológica, como Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, 
Edith Stein e Schutz. No entanto, as possíveis contribuições da fenomenolo-
gia hermenêutica de Heidegger foram em grande parte negligenciadas. Isso 
se deve em parte a críticas bem conhecidas que visam a má interpretação 
de Heidegger da interação social e sua subestimação do papel do outro em 
sua caracterização da existência humana. Mesmo aqueles que reconhecem 
a contribuição de Heidegger para a intencionalidade social, como Gallagher 
e Jacobson (2012), enfatizam que a análise heideggeriana do ser-com não 
considera a intersubjetividade primária e, portanto, não tem aplicação nos 
estágios iniciais do desenvolvimento da interação social. O ser-com de Hei-
degger é, segundo Gallagher, limitado à intersubjetividade secundária, onde 
o encontro com outras pessoas toma a forma de uma rede de possibilida-
des de ação dentro de um contexto pragmático socialmente compartilhado.  
A crítica de Gallagher atinge sua maior força ao apontar que faltam na ana-
lítica existencial de Heidegger os elementos corporificados, sensório-moto-
res e afetivos que constituem a intersubjetividade primária que caracteriza 
a experiência social do recém-nascido. Em certo sentido, o Dasein é de-
sencarnado; Heidegger não considera o encontro face a face com o outro, 
tão importante na relação entre mãe e recém-nascido, e não considera as 
expressões corporais e emocionais envolvidas no encontro com o outro.  
A única forma de relacionamento que restaria seria aquela que tivesse o 
mundo em vista como contexto para as interações sociais. Vou explorar, en-
tão, dois aspectos diferentes em que a fenomenologia hermenêutica heideg-
geriana pode contribuir para a investigação filosófica sobre cognição social, 
e em particular na primeira infância: (1) o carácter histórico da existência 
desde os primeiros momentos da vida, expresso pelo contexto culturalmen-
te rico em que se desenvolve a educação dos filhos e tendo em conta a gran-
de dependência que os infantes têm dos outros para o desenvolvimento do 
manuseamento de objectos, práticas sociais e aquisição de linguagem; (2) a 
forma como o processo através do qual o infante se torna parte de um grupo 
social se realiza através de uma inculturação em estruturas normativas anô-
nimas impessoais, o que Heidegger rotula como “”Das Man””.
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Ressonâncias do pensamento heideggeriano  
no debate contemporâneo sobre linguagem  
e antropologia
Deborah Moreira Guimarães
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
deborahmoreiraguimaraes@gmail.com

Resumo: Partindo da crítica heideggeriana à unidade biforme entre 
ser e verdade, fundamental para uma reelaboração da noção de verdade a 
partir da tradição filosófica ocidental, seguiremos a leitura de Daniel Dahls-
trom, que visa reafirmar o caráter transcendental da filosofia heideggeriana, 
na medida em que sua noção de verdade como descerramento não apenas 
assegura o sentido originário de verdade como reitera sua posição de “veri-
tas transcendentalis”. A partir daí, trataremos da hipótese de Edward Sapir 
e Benjamin Lee Whorf – denominada “hipótese da relatividade linguística” 
–, introduzida na antropologia cultural norte-americana como uma espécie 
de seguimento da tese de Franz Boas e sua tradição. Com Franz Boas, a an-
tropologia passou a considerar a conexão entre cultura e linguagem, o que, 
mais tarde, foi desdobrado por Whorf na relação entre linguagem e visão 
de mundo, compreensão que perfaz sua principal contribuição para a teoria 
linguística. A prática etnográfica foi modificada, e a compreensão de lingua-
gem passou a ser inserida no contexto cultural, na medida em que deixou 
de ser entendida como um acessório da antropologia para se tornar uma 
estrutura transcendental de organização do mundo, precedendo os estudos 
empíricos e atingindo um papel essencial tanto no processo de produção de 
conhecimento quanto na validação empírica, isto é, na produção também 
de uma verdade cultural. Desse modo, conceber a análise linguística como 
um método de descrição das visões de mundo implica um relativismo cuja 
base consiste na afirmação de que, se não há mesmos objetos sendo nome-
ados, não é possível haver as mesmas intuições. Nota-se que há, então, uma 
refutação da tese kantiana acerca do tempo e do espaço como noções dadas 
a priori no sujeito, uma vez que a linguagem se torna o fator responsável por 
estruturar o mundo e apresentá-lo ao sujeito cognoscente. Logo, o espaço, 
outrora pressuposto de toda experiência, e o tempo, concebido antes como 
sua estrutura de percepção, cedem lugar a uma semântica de organização 
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do mundo, que se dá por meio de uma gênese prática da significatividade, 
uma vez que diferentes linguagens passam a classificar o espaço, o tempo e, 
consequentemente, o substrato material que constitui a tessitura do mundo, 
ou simplesmente a materialidade estrutural da existência, questionando o 
suposto caráter derivado da linguagem.

Da Gestell à ecologia profunda: ressonâncias  
do pensamento de Martin Heidegger no cenário 
ecofilosófico contemporâneo
Gilvanio Moreira Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
giovanifilosofia@gmail.com

Resumo: O objetivo da comunicação é indicar, como aceno introdutó-
rio, uma possível influência do pensamento tardio de Martin Heidegger nas 
linhas gerais do pensamento ecológico atual, tal qual se aproxima da noção 
de Gestell — termo usado pelo pensador de modo mais radical e decisivo 
em um grupo de conferências ministradas no ano de 1949, as Conferências 
de Bremen, cujo sentido, grosso modo, aponta para um modo de desenco-
brimento do ente na era da técnica moderna a partir do qual se apoia toda e 
qualquer forma de alargamento da razão instrumental. Esse desdobramento 
da razão calculadora se apresenta como um modo de pensar que sustenta 
um tipo de produção (industrial, tecnológica, científica, etc.) ligada, em ter-
mos gerais, a dominação e exploração do ente em seu uso e abuso inadver-
tido. Modo esse de desencobrimento que altera, principalmente, a dinâmica 
de realização da Terra — na mira dos conceitos que orbitam o campo de 
atuação da Ecologia profunda, cujo sentido, dito de modo genérico, se mo-
vimenta na direção de um resgate da relação entre o ser humano e a eco (oi-
kos) natural e que, embora em alguns pontos se aproxime e se distancie do 
projeto originário de Heidegger, ressoa em alguns autores contemporâneos, 
como no caso de Michel Maffesoli que se inclui nesse debate indicando Hei-
degger como o pensador que “ao longo de sua obra, se dedicou a pensar, em 
profundidade, tal dominação que leva, para retomar sua expressão, à ‘devas-
tação do mundo’” (MAFFESOLI, 2017); e Guattari, cujo trabalho de práxis 
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meditativo-filosófica busca uma Ecosofia prática e especulativa completa-
mente nova (ético-política e estética), indica uma substituição das formas 
arcaicas de engajamento associativo, político e religioso (GUATTARI, 1989) 
e conclui ser necessário novas ecologias. Com este trabalho introdutório, 
portanto, quer-se evidenciar a importância do pensamento de Heidegger na 
meditação da Ecologia profunda em suas bases conceituais.

Os saberes tradicionais como o além  
e após à metafísica ocidental
João Gabriel Gomes Paixão
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
jgabrielpaixao@gmail.com

Resumo: No Diálogo com o japonês, presente na obra A caminho da 
linguagem, Heidegger estimula que seu interlocutor oriental, para falar de 
suas tradições espirituais, não utilize e se vincule à estruturação do pensa-
mento metafísico ocidental. Dessa forma, Heidegger demonstra que os sa-
beres tradicionais e os costumes ancestrais mais originários prescindem da 
estruturação lógico-racional da metafísica ocidental. A metafísica seria, as-
sim, uma linguagem, um sistema e um método que aprisionariam a real ex-
pressividade das tradições espirituais não-ocidentais. E, uma vez que o pen-
samento de Heidegger é uma meditação sobre o fim da metafísica ocidental, 
que se consuma em Hegel, em Nietzsche e na era da técnica, está em questão 
para ele aquilo que pode vir à tona após o fim da metafísica. Autores ociden-
tais como Jacques Derrida pensaram esta superação da metafísica como a 
desconstrução do logocentrismo ocidental. No entanto, um outro caminho 
se abre com a descoberta de costumes e tradições não-ocidentais que nunca 
dependeram da metafísica para existir e para ser. O mundo técnico e a socie-
dade planetária buscaram erradicar todas as culturas tradicionais no império 
da racionalização do mundo. Assim, o vir à tona destes saberes tradicionais 
como a possibilidade de um além e após a metafísica, e, ao mesmo tempo, 
como o passado mais longínquo e primevo anterior à racionalidade ociden-
tal, confrontam-se como que naturalmente com a era da técnica enquanto 
consumação da metafísica. O “Depois de Heidegger” aqui proposto é o que 
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há após o império técnico e racionalista ocidental que domina na sociedade 
planetária: o após a toda e qualquer metafísica e sistema referencial ao logo-
centrismo ocidental. O originário dos saberes tradicionais deve ser convo-
cado como a vinda de um novo que é, ao mesmo tempo, o mais longínquo 
e primordial nas raízes do passado da história da humanidade. Trata-se de 
uma libertação em relação à metafísica, ou seja, em relação à técnica e ao 
mundo da sociedade planetária, mesmo que uma libertação especulativa que 
apenas se pode contemplar como possibilidade inaudita, aquilo que Heide-
gger denomina de “outro início”. Consideramos que não há fonte mais rica 
em potencialidades para além da metafísica, ou seja, para um outro início, 
do que as raízes mais longínquas de tradições que nunca dependeram da me-
tafísica para se organizarem e se expressarem. Estas tradições são a morada 
possível do Ser e abrem caminho, assim, para um outro início e também para 
além da própria obra e pensamento de Heidegger.

Reflexões heideggerianas para  
uma ética no mundo tecnológico
Luís Fernando Crespo
crespo.lf@gmail.com

Resumo: Embora Heidegger não tenha escrito algo específico sobre 
ética, sua obra permite pensar uma fundamentação ontológica para a ação. 
O autor não desenvolveu obra específica, porém, há indicativos de cami-
nhos a partir dos quais pode ser pensada a ação humana. O ser humano, 
lançado no mundo em um projetar, decide, age e se constitui como um 
“quem” determinado. E o que este o ente mundano faz de si está diretamente 
relacionado às possibilidades de seu existir – autêntico ou inautêntico. Cabe 
refletir sobre quanto a proposta heideggeriana dá conta de pensar o contem-
porâneo. O século XXI se distancia da obra heideggeriana em seu contexto; 
ou seja, o mundo se dá em configuração diversa da que fora produzida tal 
obra. Poderia o ser humano ser o mesmo quando o mundo é outro? A socie-
dade contemporânea é marcada pelas tecnologias digitais que, diretamente, 
afetam as possibilidades de reflexão e ação do ser humano. A velocidade do 
conhecimento, relacionado a tempos e espaços, altera o alcance das ações 
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e suas consequências. A ética exige nova reflexão, já que as relações huma-
nas são alteradas. Uma noção importante a ser pensada é se o existencial 
ser-no-mundo se efetiva do mesmo modo como um ser-no-mundo-digital. 
Quer-se saber o que permite e para onde aponta a filosofia heideggeriana 
quando trazida para pensar a contemporaneidade.

O Ser-com e suas recentes críticas  
a partir da Teoria da Interação
Paulo Mendes Taddei
Programa de Pós-Graduação em Filosofia (IFCS) e Departamento de Psi-
cologia Geral e Experimental (IP), Universidade Federal do Rio de Janeiro
paulo.taddei@gmail.com

Resumo: A leitores e intérpretes de Ser e Tempo é conhecida a tese de 
Heidegger de que um dos existenciais fundamentais do Dasein é o ser-com 
(Mitsein): todo e qualquer aparecimento intramundano de outrem, carac-
terizado como co-presença (Mit-dasein), está fundado no ser-com, que é, 
enquanto tal, uma relação de ser “autônoma e irredutível” do Dasein.  Nesse 
sentido, a ausência intramundana de outrem é também uma modalidade de 
ser-com, isto é, estamos, como Dasein, estruturalmente referidos a outrem, 
que, por fim, não deve ser entendido senão como aqueles com relação aos 
quais eu, de início e na maior parte das vezes, não me diferencio. A essas 
teses positivas, pertencem as teses críticas de Heidegger à centralidade de 
noções como “empatia” (Einfühlung), “projeção” (Projektion) e alter-ego 
que “repousariam em solo frágil”. A estrutura argumentativa do famoso § 
26 sugere que as teses críticas de Heidegger com relação a tais elucidações 
modernas da dimensão social do Dasein repetem a tônica de Ser e Tempo, 
a saber, a de que, enquanto ser-no-mundo, Dasein não deve ser entendido 
como um sujeito circunscrito em sua esfera de imanência, com relação à 
qual uma dimensão de transcendência objetiva devesse ser conquistada: se 
somos, por um lado, inescapavelmente ser-junto às coisas, somos, por outro 
e  de modo equivalente, ser-com os outros. Não foram poucas as críticas que 
Heidegger recebeu por sua tese a respeito do social: autores como Löwith, 
Binswanger, Pöggeler e Theunissen expressaram insatisfação com o breve 
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quarto capítulo de Ser e Tempo. Nesta apresentação, pretendo investigar 
as recentes críticas feitas no âmbito das discussões em ciência cognitiva a 
partir da chamada Teoria da Interação (doravante TI) de Shaun Gallagher. 
Reconhecendo que as críticas da TI às teorias clássicas da cognição social 
compartilham com Heidegger intuições críticas decisivas, Gallagher e Ja-
cobson argumentam, todavia, que a abordagem do heideggeriana do ser-
-com restringe-se àquilo que psicólogos do desenvolvimento chamaram de 
intersubjetividade secundária (grosso modo, a dimensão do mundo social 
compartilhado) e ignorando por completo a dimensão de intersubjetivi-
dade primária (a dimensão de habilidades sensório-motoras de interação 
face-a-face) -- o que resulta, por fim, em uma compreensão empobrecida 
da própria intersubjetividade secundária, dado que o estágio da intersub-
jetividade primária não é abandonado após o primeiro ano de desenvol-
vimento da criança. Nosso objetivo será perscrutar a validade de tais teses 
tanto de um ponto de vista exegético, com vistas ao caráter eminentemente 
hermenêutico da fenomenologia de Heidegger, quanto de um ponto de vista 
sistemático, a se considerar o que a ausente fenomenologia do face-a-face 
introduziria no pensamento de Heidegger.

Os fundamentos ontológico-metafísicos da 
metapsicologia freudiana e a tarefa de uma 
fundamentação ontológico-existencial da psicanálise
Pablo Raphael Ribeiro Dias
Universidade Federal de Pernambuco
pabloribeirodiaz@gmail.com

Resumo: Um aspecto fundamental da fenomenologia hermenêuti-
ca de Martin Heidegger (1889-1976) é a tese do esquecimento do ser. Sua 
analítica existencial, presente na obra Ser e Tempo (1927), visa desvelar os 
aspectos fundamentais do ser desse ente – aspectos que caíram no esqueci-
mento. Na obra Seminários de Zollikon (1959-1969), vemos que, para Hei-
degger, a metapsicologia representa mais um exemplo do esquecimento do 
ser. Se a metapsicologia freudiana cumpre o papel de manter o Dasein em 
seu esquecimento, a fenomenologia hermenêutica, em contrapartida, é um 
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método de análise capaz de desvelar os conceitos ontológicos fundamentais 
da metapsicologia freudiana. Com isso, defenderemos que a fenomenologia 
heideggeriana tem algo de peculiar no tocante à investigação ontológica. Por 
meio dela notamos que é possível uma investigação das fundamentações on-
tológicas das ciências particulares. Diante disso, o objetivo deste trabalho é 
indicar os fundamentos metafísicos da metapsicologia freudiana, por meio 
da fenomenologia hermenêutica, com a tarefa crucial de apontar a viabili-
dade de uma psicanálise sem sujeito que encontra em Heidegger uma nova 
base ontológica para pensar o ente humano. Buscaremos, em primeiro lugar, 
apresentar em linhas gerais os conceitos fundamentais do arcabouço teórico 
metapsicológico freudiano, a saber: pulsão, inconsciente e desejo; em segui-
da mostraremos em que medida a filosofia de René Descartes (1596-1650) 
parece ser a base ontológico-existencial da metapsicologia freudiana. Em 
segundo lugar apresentaremos aquilo que na analítica existencial é funda-
mental para pensar o ente humano: o conceito de fenômeno (mostrar-se, 
aparência e manifestação) e a tese do Dasein como ser-no-mundo (compre-
ensão, tonalidade de humor e fala). Em terceiro lugar, por meio da analítica 
existencial, investigaremos como é possível uma desconstrução fenomeno-
lógica da metapsicologia freudiana. Para realizar tal tarefa colocaremos a 
ciência da psique sob a ótica da fenomenologia hermenêutica introduzindo 
a crítica heideggeriana à metapsicologia freudiana. Por fim, indicaremos em 
que medida é possível uma psicanálise sem sujeito, isto é, longe do entulho 
metafísico ao qual Sigmund Freud (1856-1939) está intimamente ligado em 
seu arcabouço teórico metapsicológico. Diante de tudo isso, podemos ob-
servar que depois da analítica existencial heideggeriana, é possível pensar 
uma nova psicanálise, em novas bases ontológicas.

Heidegger, o lógico?
Pedro Igor Araújo
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
pedroigaraujo27@gmail.com

Resumo: Em um curso ministrado no semestre de verão de 1928, Hei-
degger ocupa-se com as direções fundamentais para a formulação de uma 
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lógica filosófica, isto é, de uma teoria do conceito, do juízo e da inferência 
capaz de atender às restrições e exigências conceituais próprias à filosofia. 
Paralelamente, a discussão conduzida pelo autor encontra-se intercalada 
com uma segunda necessidade teórica: a de elucidação da própria nature-
za do pensamento filosófico. Além de sua identificação com a metafísica, 
compreendida em seus aspectos de ciência do ser e ciência do superpo-
tente (das Übermächtige), Heidegger sublinha o caráter fundamentalmen-
te histórico da filosofia ao designar a recordação histórica (geschichtliche 
Erinnerung) como uma de suas condições. Nesse sentido, a preparação de 
uma lógica filosófica deve contar com a articulação do fenômeno da his-
toricidade enquanto horizonte a partir do qual suas categorias podem ser 
apropriadamente interpretadas. Entretanto, a definição da prioridade entre 
lógica e metafísica depara-se com um elemento complicador na medida em 
que Heidegger sustenta que “não dispomos de uma metafísica concluída 
no interior da qual construiríamos a lógica, mas a destruição da lógica é 
ela mesma um momento da fundamentação da metafísica” (GA 26, p.  70). 
O objetivo deste trabalho é contribuir para o estabelecimento de uma cha-
ve de interpretação das considerações de Heidegger sobre a relação entre 
metafísica e lógica capaz de dar conta da posição singular que esta ocu-
pa dentro do corpus heideggeriano. A conjectura que levanto é a de que o 
campo de noções próprias à lógica sublinhadas no texto indicado (verdade, 
fundamento e conceito) constitui o locus privilegiado para o conjunto de 
investigações compreendidas sob o título de metontologia. Isto é, aquilo que 
Heidegger compreende como o fundamento ôntico da ontologia é apropria-
damente acessado a partir de uma operação historicamente articulada so-
bre o conjunto de fenômenos supracitados. Essa solução viabiliza (a) expli-
car adequadamente a distância metodológica heideggeriana relativamente 
à análise de modos de ser distintos daquele da existência (por exemplo, o 
modo de ser da vida) e (b) interditar a identificação da proposta meton-
tológica como outro caso de antropologia filosófica, uma vez que a lógica 
compõe “o terreno da questionabilidade do humano, isto é, de sua singular 
grandeza dignamente humana” (GA 38A, p. 10). Se esse caminho não foi 
explorado de modo integral pelo autor, permanece, contudo, uma direção 
para investigações futuras.
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Niilismo e fim da história:  
uma análise pós-heideggeriana
Nicolau Henrique Pereira da Silva Batista
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
nhpsbatista@hotmail.com

Resumo: Analisando o conceito heideggeriano de exportação resolu-
tora [Austrag], pretendemos fazer um levantamento das possibilidades es-
senciais em aberto (ou não) no advento derradeiro do niilismo favorecido 
pela época da maquinação [Machenschaft]. Martin Heidegger descreve a 
história do ser como os resultados provisórios da exportação resolutora. 
Esta é o resultado da decisão histórica que define, durante uma época, as 
essências de homem, deuses, mundo e terra. Na época atual, a qual o filó-
sofo diz ter como fundamento a maquinação, estes quatro elementos em 
jogo na exportação resolutora perdem a proximidade e se configuram de 
modo que os acontecimentos fundamentais da história se tornam inviáveis, 
impossibilitando qualquer decisão histórica – e, com isso, a própria histó-
ria. As figuras de homem, deuses, mundo e terra perdem suas respectivas 
essências históricas na medida em que o niilismo, a forma final da história 
do ser, se aproxima. Segundo Martin Heidegger, o perigo do niilismo é que, 
nele, o homem não consiga jamais conquistar uma essência histórica por 
meio da exportação resolutora, pondo fim à história do ser de uma vez por 
todas. Apesar de o diagnóstico heideggeriano de que, com o niilismo, a his-
tória do ser e a essência do homem encontram seu fim, estar de fato correto 
e suas consequências terem se concretizado após a morte do filósofo, nos 
contrapomos a Heidegger na medida em que reconhecemos no niilismo – 
na morte não só de Deus, como já anunciava o homem louco do aforismo 
de Friedrich Nietzsche, mas também e principalmente na morte do homem 
– a possibilidade de abertura para uma outra história. Se o niilismo é o fim 
derradeiro da história da metafísica, então não há razão para lutar contra 
isso, mas talvez um outro início seja possível, um início de outra história, 
impensada por Heidegger. Tendo fim a história do ser, outra história, sem 
homem e sem deuses, pode começar.
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Para os poucos – para os raros?
Renzo Mascote
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
renzoandrade8@gmail.com

Resumo: Depois de Heidegger. Que há depois de Heidegger? Quais 
as reverberações de seu pensamento? É sabido que tratamos, aqui, de um 
filósofo para quem não nos é conhecida a missão de nossa história, e que, 
por outro lado, estabelece a pergunta sobre o sentido do seer como a funda-
mental. Entretanto, em se tratando especificamente da tarefa do pensamen-
to, o filósofo tomou como dever fundar uma prontidão para o que há de 
mais digno de questão. Poderíamos, então, inquirir: Para quem Heidegger 
fundou tal prontidão? Isto é, quem vem depois de Heidegger? Segue-se o 
título do tópico 5 de suas Contribuições à Filosofia: “Para os poucos – para 
os raros”. São os que põem como questão a essência da verdade, que pos-
suem coragem para a solidão, os que rejeitaram toda curiosidade pelo novo, 
aqueles cuja busca ama o abismo como fundamento. Em suma, trata-se da-
queles que, na era da ausência de questões (Fraglosigkeit), perguntam, sem 
quaisquer artifícios de um encantamento; e a esses o filósofo chama os cren-
tes propriamente ditos, os que persistem na “decisão mais extrema”. Esse 
movimento acompanha o velar-desvelar do ser em sua história. De tempos 
em tempos, o deixar-ser do ente é assumido em sua essência inicial, uma 
de-cisão enérgica que se impõe, irrompendo no caminho da errância, ques-
tionando “o que é o ser enquanto tal na totalidade?”. Segundo o filósofo, o 
pensamento do ser funda a história, e a palavra no contexto da fundação 
da história a partir do pensamento do ser não é expressão de opinião, mas 
articulação protetora da verdade do ente na totalidade. Nesse sentido, diz-
-nos Heidegger que “o número daqueles que entendem essa palavra pouco 
importa”. O filósofo cria que esses seriam os que viriam depois dele. Assim, 
pretendemos investigar: em que medida esses “poucos e raros” aparecem 
na história do pensamento? Teriam eles alguma relação com os “heróis” da 
história? Necessariamente seriam eles filósofos? Talvez essas perguntas nos 
auxiliem por entre a questão “quem vem depois de Heidegger?”.
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Autoria e subjetividade:  
sobre o ofício poético no tempo da técnica
Ravena Figueiredo Srur dos Santos
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
ravenasrurr@gmail.com 

Resumo: Intencionamos, neste texto, analisar o papel do autor na pro-
dução poético-literária, a partir do recorte temporal no qual estamos inse-
ridos, o de um mundo subjugado pela essência da técnica, a Ge-Stell. Para 
tanto, partiremos desta proposição, defendida por Heidegger em A Origem 
da Obra de Arte (p. 9): a relação existente entre artista e obra é recíproca, re-
flexiva, um não há sem o outro dado que, seguindo o impulso originário da 
arte, ambos se perfazem como o que são. Acossados pelo estímulo heideg-
geriano, somos levados à indagação relativa a como o discurso autoral pode 
significar o apagamento da ação originária da poiesis, quando, em caráter 
responsivo ao “imperialismo da configuração técnica do mundo”, citando as 
palavras de Irene Borges Duarte, em Arte e Técnica em Heidegger (p. 18), 
ele ascende à condição de impulso criativo originário da obra. Sob sua es-
trutura de realização – Dasein –, o escritor, assim como o político, o marce-
neiro, o professor, encontra-se assenhorado pela esfera de poder instaurada 
pela Ge-Stell, de maneira à realização de seu ofício ser afetada incisivamente 
por ela. Em contrapartida, para Heidegger, o artista é aquele cuja intenção 
primeva deve ser a de permitir à obra “repousar sobre si mesma”, retiran-
do-lhe “todas as relações com aquilo que é outro e que não ela” (HEIDEG-
GER, p. 30). No uso da palavra intenção, revela-se a postura a partir da qual 
o escritor, segundo o filósofo, deve realizar seu ofício: a de abnegação da 
autoria, pois esta impregna o ato poético com um certo protagonismo-sub-
jetivista moldado a partir da técnica. Assim, de um lado, a técnica engolfa 
o artista sob a incomensurabilidade da Ge-Stell; mas, de outro, cabe a ele 
desapartar-se dela, porquanto o repousar sobre si mesma da obra depende, 
em síntese, da anulação do subjetivismo autoral no ato poético-discursivo, 
paradoxalmente moldado a partir da imersão humana na dinâmica da téc-
nica. O que aqui se propõe, portanto, é, seguindo o legado heideggeriano, 
repensar a autoria no hoje, imersa nas afetações do tempo histórico o qual 
vivenciamos. Se, na indigência que é a falta de qualquer indigência, cabe ao 
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poeta falar, poetar a essência da poesia, como fazê-lo numa era completa-
mente marcada pela mecanização do pensamento, do discurso e, por fim, 
do próprio fazer artístico? Qual deve ser, contemporaneamente, a postura 
do poeta frente ao tempo da técnica? Estas, em síntese, são as questões que 
nos interrogam e impõem a necessidade de materializar este texto.

Contribuições heideggerianas para a teoria  
dos Sentimentos Existenciais
Vitória Santana Aloraldo
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
vitorialoraldo@gmail.com

Resumo: A tradição filosófica lega à teoria das emoções uma interpre-
tação dualista da experiência, na qual as experiências dos estados corporais 
são apresentadas como distintas das experiências de mundo. A teoria fe-
nomenológica, como propõe Mathew Ratcliffe (2008), acaba por produzir 
uma ruptura com essa concepção, ao supor que a experiência de mundo não 
é dissociável da experiência de ser. O termo alemão Stimmung é emprega-
do, na esteira dessa discussão, como o componente que faz referência me-
tafórica ao estado ou disposição de estar sintonizado enquanto uma totali-
dade relacional, sendo corriqueiramente traduzido como humor, afinações, 
atmosfera, ou ainda, sintonia (Thonhauser, 2021).  Em Martin Heidegger 
(1927), o conceito de Stimmung é tomado como um recurso frente ao du-
alismo sujeito-objeto. Ainda que não esteja situado no interior de uma dis-
cussão explicita sobre a experiência corporal, o termo expressa a disposição 
ontológica de pertencer/encontrar-se em um mundo, desempenhando uma 
função pré-intencional e situando-se como condicionante de toda a inten-
cionalidade. Já, os sentimentos existenciais são apresentados por Ratcliffe 
(2005; 2008) como: um sentimento corporal e não intencional que estrutura 
a intencionalidade e orienta a maneira pela qual o eu, o outro e o mundo 
são experienciados.  Dada essa descrição, a teoria da afetividade de Ratcliffe 
parece encontrar na tradição heideggeriana os pressupostos necessários que 
permitem a sua fenomenologia. Nessa perspectiva, a interpretação fenome-
nológica da existência, que situa a sintonia como um aspecto determinante 
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do ser-no-mundo, emerge como uma produção teórica que, ainda que não 
tenha proposto uma teoria voltada aos sentimentos existenciais, não negli-
genciou, na história da filosofia, a pertinência desse fenômeno constituti-
vo de toda experiência humana. Ao reconhecer que stimmung não implica 
uma disposição subjetiva, mas sim uma orientação existencial, o filósofo 
acaba por reivindicar uma nova compreensão para a experiência de ser-no-
-mundo. Essa concepção é extensivamente adotada e discutida por Ratcliffe 
(2008) ao caracterizar os sentimentos de pano de fundo. Nesse sentido, o 
trabalho tem como objetivo apresentar o emprego heideggeriano do termo 
Stimmung como uma importante referência para a elaboração da teoria da 
afetividade de Ratcliffe, elucidando também as críticas do autor quanto aos 
limites deste conceito. Destaca-se que o emprego do termo na fenomenolo-
gia hermenêutica é avaliado por Ratcliffe (2013), como incapaz de transmi-
tir integralmente a disposição de pertencer a um mundo.

Unidade e dispersão da experiência do tempo 
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Resumo: Trata-se de uma reconstrução interpretativa do pensamento 
de Heidegger sobre a história em Paul Ricoeur, Reinhart Koselleck e Joseph 
Fell. Inicialmente, será feito um balanço sobre a dimensão do pensamento 
de Heidegger sobre a historicidade e a temporalidade na apropriação de seu 
pensamento realizada por Paul Ricoeur, especialmente nas obras Tempo e 
narrativa, A memória, a história, o esquecimento e O si-mesmo como ou-
tro. Embora a noção heideggeriana de cuidado assuma lugar central na an-
tropologia ricoeuriana, o pensamento heideggeriano sobre a historicidade, 
apresentado em Ser e tempo, é apresentado por Ricoeur como insatisfatório 
e insuficiente enquanto expediente de fundamentação da epistemologia da 
historiografia. Considerando o recurso de Ricoeur ao pensamento de Ko-
selleck sobre a história, um segundo momento de aproximação da recepção 
da obra de Heidegger será realizada por meio do exame dessa recepção na 
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teoria da história de Koselleck, especialmente nas obras Futuro passado, Es-
tratos do tempo e Histórias de conceitos. Esta aproximação visará mostrar 
que, para Koselleck, não só o pensamento de Heidegger é, como para Rico-
eur, insatisfatório e insuficiente enquanto fundamentação do conhecimento 
histórico como também que o pensamento heideggeriano sobre a historici-
dade é um observatório privilegiado da diferença entre filosofia hermenêu-
tica e teoria da história. Considerando uma matriz agostiniana comum nas 
perspectivas de Ricoeur e Koselleck sobre a experiência do tempo, o terceiro 
e último momento apresentará a perspectiva de Joseph Fell, especialmente 
na obra Heidegger and Sartre. Intenta-se, neste momento final, mostrar que 
a prevalência da dispersão na experiência do tempo, típica das posições de 
matriz agostiniana, clama por uma resolução como a que, segundo Fell, é 
oferecida pelo Heidegger tardio, especialmente por meio de seu pensamen-
to sobre lugar, identidade e diferença. Pretende-se, por fim, mostrar que o 
pensamento do Heidegger tardio possui uma valência metateórica ou de 
segunda ordem sobre o discurso da hermenêutica da consciência histórica 
de Ricoeur e da teoria da história de Koselleck.


