
 

 

 

TÍTULO: O SENTIDO DO TEMPO EM MARTIN HEIDEGGERTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: FILOSOFIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALEXANDRE FELIPPE DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TOMÁS MENDONÇA DA SILVA PRADOORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

Esse  projeto  realiza,  em um primeiro momento,  uma investigação sobre como Heidegger

coloca a questão do tempo em sua obra Ser e Tempo de 1927. Sua perspectiva única acerca da

temporalidade tem contribuição ímpar na história da Filosofia, tornando sua leitura essencial

para  a  posteridade  filosófica  em  busca  da  compreeensão  do  ser em  sua  existência.
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Introdução 

Martin Heidegger (Meßkirch, 26 de Setembro de 1889 — Friburgo em Brisgóvia, 26 de

Maio de 1976) foi um filósofo alemão. Sabemos que o propósito explícito de Heidegger em

Ser e Tempo é elucidar o sentido do ser, questão que teria sido esquecida ao longo de toda a

tradição filosófica ocidental desde as Idéias de Platão até a vontade de poder de Nietzsche. A

resposta  para  a  questão  sobre  o  sentido  do  ser  só  pode  ser  dada  por  uma  ontologia

fundamental. Heidegger já afirma, na introdução de Ser e Tempo, que o sentido do ser deverá

ser encontrado na temporalidade. 

Objetivos

O objetivo deste trabalho é analisar, sobretudo na obra Ser e Tempo, de 1927, a perspectiva da

questão do tempo, trazendo outras, se necessário, de outros autores, para chegar ao sentido

mais amplo sobre o tempo proposto por ele e, principalmente, como responder a questão:

como ser e tempo se relacionam?

Metodologia

Filósofo alemão,  Martin  Heidegger utiliza o seu método fenomenológico e  hermenêutico.

Assim,  o trabalho hermenêutico visa desvelar o que se mostra pondo a lume isso que se



manifesta  aí  mas  que,  no  início  e  na  maioria  das  vezes,  não  se  deixa  ver.

O  método  se  obriga  ao  fenômeno,  procedendo  à  sua  análise.   

Desenvolvimento

“O que é o tempo?”, pergunta  Agostinho no capítulo 11 das Confissões. Para responder essa

questão, Heidegger institui outro ponto de partida. Para Heidegger o ponto de partida  é o

problema do sentido do ser. O ser do homem é um "ser para a morte" e sua relação com o

mundo se faz a partir dos conceitos de preocupação, angústia e conhecimento. Para atingir o

“ser-  autêntico  ou  ser-próprio”,  segundo  Heidegger,  o  homem  deve  procurar  sair  da

quotidianeidade. Portanto, o sentido do ser só pode ser dado na temporalidade, ou seja, há

uma  importância  primordial  do  sentido  do  tempo  no  sentido  do  ser.

Em  Ser  e  Tempo,  Heidegger  chama  para  o  tempo  toda  a  centralidade  de  sua  discussão

ontológica: “o tempo é o ponto de partida do qual o ser-aí sempre compreende e interpreta  o

ser”, ou seja, tanto sua estrutura existencial como sua abertura ao mundo tem por fundamento

ontológico a temporalidade, o sentido do ser do ser-aí. Faz-se necessário a explicação sobre a

questão do tempo enquanto horizonte de compreensão do ser. Então a pergunta seria; de que

modo ser e tempo se relacionam? Segundo Heidegger, desde Aristóteles existe, na filosofia,

ou seja, na tradição, um conceito de tempo que funciona como critério existencial dos entes.

“Muito  antes:  se  a  interpretação  do  ser-aí  como  temporalidade  é  a  meta  da  ontologia

fundamental, então ela deve ser unicamente motivada pelo problema do ser” (STEIN, 2001, p

333).  O  sentido  de  passado  aparece  com  um  esquecimento,  uma  herança.

Diante da temporalidade originária o ser permanece sempre projetado para o futuro. Dizemos

e pensamos no tempo. “Mas em parte alguma do relógio que nos indica o tempo, encontramos

o  tempo,  nem  no  mostrador  nem  no  mecanismo”(HEIDEGGER,  2009:17).

“Aqui se manifesta que a antiga explicitação do ser do ente se orienta, no sentido mais amplo,

no 'mundo' ou na 'natureza', e se mostra que ela, realmente, alcança a compreensão do ser a

partir do 'tempo'”(STEIN, 2001, p. 333).

“Heidegger vai determinar o tempo como horizonte da compreensão do sentido do ser; ou

seja, ele refaz a analítica existencial no horizonte da temporalidade” (STEIN, 2001, p 334).



Resultados preliminares

A descoberta de uma interlocução com Agostinho a respeito da questão sobre o tempo, mesmo

que de uma perspectiva diferente e um conceito de tempo completamente diferente ao de

Aristóteles.
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