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RESUMO 
 
Este artigo tenta explicar a partir de uma abordagem fenomenológica a origem do filosofar. 
Compreende que é necessário desmontar para ver o que está por trás do que se mostra, é 
pensar que num discurso alguém mostra o que quer, segundo suas próprias intenções morais, 
pessoais ou coletivas, é entender que, nem tudo que é posto pela ciência, religião ou mesmo 
por algumas filosofias pode ser verdadeiro, pois estas colocações atendem, de certa forma, as 
necessidades humanas, puramente humanas. E, como Heidegger, acreditamos que a filosofia é 
a escuta deste apelo do ser do ente a serviço da linguagem, filosofia é comunicar-se, um 
conviver com o outro, um falar com o outro a respeito do que seja o “que” para si e ouvir do 
outro sua opinião sobre o “que”. Em suma, é um diálogo que nos leva a pensar, é estar a 
serviço da linguagem.  
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ABSTRACT  

This article attempts to explain from a phenomenological approach the origin of philosophy. 
The aim is to understand that it is necessary to dismount every discusses, because everything, 
what is shown in a speech, has behind of it many personal or social moral intentions that need 
be discovered. The article search to show that not everything that is made by science, religion 
or even by some philosophies is true, because these statements serve to some extent, human 
needs, purely human. And as Heidegger, we believe that philosophy is listening to the call of 
being at the service of language; philosophy is to communicate, socialize with one another, 
talk to one another about what is anything to me and to the other; philosophy is an attitude  to 
hear each other about his opinion about anything. In short, it is a dialogue that leads us to 
think: this is the attitude to be at the service of language.  

Keywords - philosophy, phenomenology, dialogue  
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  Quando uma criança recebe um novo brinquedo, ela passa horas 

empolgada com a presença do novo, brinca observando o todo do brinquedo até que a 

novidade torna-se familiar e o espanto, condição humana peculiar a todos, a leva a se 

interrogar. Como funciona? Por que funciona? Como é feito? A partir de que é feito? E esta 

curiosidade humana leva a criança a desmontar o brinquedo, a tentar reduzi-lo a menor peça 

(atomismo), a esquadrinhar seu interior em busca da pergunta que não cala em sua mente, 

para satisfazer a necessidade, à qual todo o homem volta-se, que é a abertura ao conhecer, ao 

ser do ente e à correspondência natural do homem que escuta a voz do ser. 

Neste instante, acontece o que chamamos de má interpretação por parte dos 

pais, pois quase sempre para o adulto a criança destruiu o brinquedo, o que não é uma 

verdade. Para a criança o mundo ainda não está dado, as coisas não estão acabadas e há muito 

a ser descoberto. A criança está aberta, disposta ao novo, pois tem o ouvido livre das certezas, 

e assim, o pronto, para a criança ainda não existe. O tradicional, o que, para nós pode ser uma 

verdade dada, para a criança muito facilmente pode ser posto de lado. 

A criança não destrói o brinquedo como nós, adulto, pensamos. A criança 

desconstrói, ou seja, analisa, esquadrinha, investiga seu funcionamento até entendê-lo ou não. 

É esta desmontagem que devemos ter em mente se quisermos nos aproximar 

da verdade. É esta análise minuciosa das partes do todo que investiga e põe às claras as 

estruturas tensivas do discurso que devemos procurar quando pensamos filosoficamente. 

Desmontar para ver o que está por trás do que se mostra é pensar que num 

discurso alguém mostra o que quer, segundo suas próprias intenções morais, pessoais ou 

coletivas, é entender que, nem tudo que é posto pela ciência, religião ou mesmo por algumas 

filosofias  pode ser verdadeiro, pois estas colocações atendem, de certa forma, as necessidades 

humanas, puramente humanas. 

Desmontar para poder entender as complexidades, desvelar os labirintos, 

caminhos que nos levam a rizomáticos organismos e descobrir por que eles nos conduzem a 

estes caminhos e a quem interessa esta condução e por que nos encontramos nesse caminho?  



Desmontar, tendo como ponto de partida a dúvida de Descartes que não 

duvidava apenas da sua própria dúvida e fundava sua certeza no pensamento, prova da sua 

existência e ponto de partida para especular o mundo, pondo em cheque tudo que, a priori, era 

certeza de maneira metódica, partindo dos mínimos detalhes até o todo.  

Desmontar como quem diz, talvez, pois não acredita cegamente em tudo que 

a tradição fala. 

Talvez!... mas há quem se preocupe com esses perigosos ‘talvez’  ? Esse, 
terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferentes em 
gostos e inclinações a seus predecessores: filósofos do perigoso ‘talvez’  em 
todos os sentidos da palavra. Falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda 
desses novos filósofos... (NIETZSCHE, 1977, p.18)  
 

E este desmontar, que não é destruir, pois a princípio não nega a tradição, o 

dado. Quem desmonta age apenas como um investigador que procura prova de um crime para 

descobrir o culpado, considerando na sua trajetória todas as evidências e relevâncias, por 

menor ou mais absurdas que sejam, a fim de aproximar-se paulatinamente da elucidação do 

caso. Não negamos a tradição, pois no momento da investigação do desmonte há a própria 

tradição que está em cheque e é ela que está sendo questionada a fim de que possamos 

descobrir quando e onde foi forjada e a quem interessa esta sua forma atual.  

Desmontar no sentido de desvelamento para que a verdade mostre-se e 

possamos ver a coisa realmente como ela é no sentido fenomenológico da palavra “retornar as 

coisas mesmas”, pois no decorrer da história do pensamento humano temos muitas afirmações 

arbitrárias, muitos achismos ou construções tendenciosas para agradar soberanos e ao próprio 

ego de pensadores que se consolidaram com o passar dos tempos e hoje não são servidas 

como verdade. 

Desmontar é mostrar-se aberto, é escutar atentamente de maneira que se 

possa fazer, a posteriori, uma comparação entre o que realmente é a coisa e o que a tradição 

nos fala como ela é, para iniciarmos a desmontagem teremos que perder a fé no que nos 

diziam, e assim sendo, desmontar não é destruir, pois este desmonte analítico de que falamos 

é um método para atingirmos, ou melhor, aproximarmos da coisa como ela é,  uma 

construção.   

Desmontar no sentido de desconstruir, no mesmo sentido da dúvida de 

Descartes, do talvez de Nietzsche ou da fenomenologia do Husserl, etc., que são condições 

sine qua non para o filosofar e, por isto, serão também, essências para a formação do 

professor de filosofia, ou melhor, desmontar será a marcação deste dançar. 



Desmontagem no sentido de descobrir o “quê” pois o verdadeiro sentido de 

filosofar é perguntar o que é isto? É este “quê” que buscamos quando recorremos a nossa 

atitude de desmontador de dado. A esta disposição para desmontar o que Heidegger chama de 

abertura, a convocação do ser do ente... 

Destruição não significa ruína, mas desmontar, demolir e pôr-de-lado – a 
saber, as afirmações puramente históricas sobre a história da filosofia. 
Destruição significa:  abrir nosso ouvido, torná-lo livre para aquilo que na 
tradição do ser do ente nos inspira. Mantendo nossos ouvidos dóceis a esta 
inspiração, conseguimos situar-nos na correspondência (HEIDEGGER, 
1973, p. 218) 

 Por isto é que, diferente de Heidegger, preferimos usar desmontar, ao invés 

de destruir, pois desmontar corresponde, de forma mais efetiva, ao apelo do ser do ente, à 

abertura, condição natural do Homem, vide a criança, em acolher esse apelo. 

Através de uma redução eidética, ou seja, epoché fenomenológica, onde a 

consciência humana intenciona o objeto, onde o ser do ente se mostra, é uma das maneiras 

usadas para desmontar, desta feita, pelas fenomenologias. 

Tomemos o termo no sentido intencional da compreensão das coisas que é 

uma atitude, não digo cética, porém criteriosa e radicalmente necessária para o filosofar e, 

para entendermos o que vem a ser filosofia, já que a filosofia não quer só conhecer as coisas, 

ela, na sua maneira de ser transcendental, quer saber como se pode conhecer e quais são os 

problemas deste conhecer. 

 Desconstrução, também, pode ser através do “salto revolutivo”. Diz 

Galeffi:  

O sentido aqui usado para “salto revolutivo” aponta para o acontecimento de 
um pensar próprio e apropriado, um pensar que é um querer conhecer 
conseqüente e determinado; um pensar que é um querer ser pelo fazer 
inventivo: um constituir-se na abertura do ser-sendo. Assim, a provocação 
interrogante do “salto revolutivo” quer apenas mostrar como só se pode fazer 
filosofia pelo ato de filosofar. O que nos impede de ousar tal salto é o medo 
do ser. Este medo nos mantém prisioneiros das sombras passadas; nos 
mantém atrelados ao sono metafísico. Portanto, por salto revolutivo 
compreendemos justamente a possibilidade de um filosofar autêntico; um 
filosofar que nos coloque no mais pleno acontecimento do nosso-ser-no-
mundo-com, como efetivos artífices da história humana; um filosofar que 
pode ser dito como um aprender a ser, aprender a viver-junto; aprender a 
fazer, aprender a conhecer, aprender a aprender; um filosofar como única 
possibilidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos – de nos tornarmos 
livres naquilo que fazemos e dizemos, naquilo que somos enquanto 
existimos no mundo-aí. (GALEFFI, 2001, p.129 ) 

                            Desta maneira, o que vimos até aqui, desconstrução ou desmontagem é a 

forma como o profissional educador de Filosofia, radicalmente, apropria-se dos fenômenos do 

mundo dado, de modo que seu olhar torna-se um olhar diferenciado das ciências, da fé 



religiosa ou dos moralistas, porque filosofar requer uma radicalidade observatória, uma escuta 

que vá para o além, ou melhor, transcenda a normalidade, desmontando-a, não a destruindo, 

mas entendendo a ordem dos discursos, já que tudo pode ser mostrado através do discurso, 

porque filosofar é uma discussão.  

Para esta discussão precisamos estar dispostamente convocados a 

corresponder intencionalmente, a escutar o apelo da criança que desmonta seu brinquedo, 

convocada em harmonia com o “quê” retrocedendo diante do ser do ente.  

O ponto de partida está na metafísica antiga, com isto Heidegger retorna a 

Platão (1987) no texto  O sofista, 244a, o início da filosofia ocidental. 

 [...], pois é evidente que de há muito sabeis o que propriamente quereis 
designar quando empregais a expressão ‘ente’. outrora, também nós 
julgávamos saber, agora, porém, caímos em aporia.  Será que hoje temos 
uma resposta para a pergunta sobre o que queremos dizer com a palavra 
“ente”? De forma alguma. Assim, sendo, trata-se de colocar novamente a 
questão sobre o sentido de ser. Será que hoje estamos em aporia por não 
compreendermos a expressão “ser”? de forma alguma. Assim, trata-se de 
despertar novamente uma compreensão para o sentido dessa questão. A 
elaboração concreta da questão sobre o sentido do “ser” é o propósito do 
presente tratado. A interpretação do tempo como o horizonte possível de 
toda e qualquer compreensão do ser em geral é sua meta provisória. 
(HEIDEGGER, 1995, p. 24) 

Segundo Heidegger, seria preciso de novo colocar a questão do ser 

originante da filosofia grega, a questão da essência do ser, para darmos conta de como a 

mesma se perde no esquecimento de sua própria possibilidade de ser. Houve um 

esquecimento da questão interrogante do ser do ente em sua qüididade (assentia), apesar da 

nossa época ser marcada por uma forte retomada da “metafísica”.  A questão é que a questão 

sobre o ser do ente, isto é, sobre o sentido do ser, passou a ser vista como uma questão 

ultrapassada, trivial, pueril. O que, no início, ensejou o desenvolvimento do pensamento de 

Platão e Aristóteles e manteve-se até à Lógica de Hegel, com variações, recauchutagens e 

distorções — permitindo gigantescas construções sobre o sentido do ser —, passou a ser algo 

semelhante a uma história mítica qualquer, perdendo sua força de questão necessária.  E esta 

perda de força da questão sobre o sentido do ser começa no próprio solo da arrancada 

filosófica grega. Desde aí formou-se um dogma sobre o sentido do ser. Este dogma considera 

a questão como supérflua e a indicação de sua falta é tomada como um erro metodológico.  O 

que isto quer dizer?  Em primeiro lugar, quer dizer que o “ser” é o conceito mais universal e o 

mais vazio, isto é, o “ser” é o que não se pode definir.  Neste sentido, o “ser” encontra-se 

imediatamente dado, carecendo de maiores explicações. Afinal, “ser” é uma palavra que todo 

mundo sabe o que é, não havendo, portanto, necessidade de explicação.  Esta certeza sobre o 



“ser” é que é o problema. Nesta certeza a evidência é um dado imediato.  Trata-se de um 

preconceito de tal forma enraizado no comportamento comum que parece absurda a idéia de 

um questionamento sobre o sentido do ser.  Afinal, por que questionar o que é por todos 

conhecido — o ser?  

Heidegger vê nos preconceitos relativos ao “ser” a possibilidade de mostrar 

o por quê elaborar de novo a questão do sentido do ser.  Tais preconceitos não são, de início, 

discutidos em detalhes, mas apenas naquilo que eles evidenciam sobre a necessidade de se 

recolocar a questão do ser. Neste sentido, Heidegger limita-se a apresentar três preconceitos 

relativos ao ser, mostrando como cada um deles requisita, no fundo, a colocação da questão 

do ser. São eles: 

1. “Ser” é o conceito “mais universal”; 

2. O conceito de “ser” é indefinível; 

3. O “ser” é o conceito evidente por si mesmo.  

Para cada um destes preconceitos, Heidegger retira um argumento que 

mostra  a necessidade de uma repetição explícita da questão do ser. É do próprio preconceito 

que emana esta necessidade. No primeiro caso, “ser” é o conceito “mais universal”, isto não 

pode significar que o conceito de ser seja o mais claro e que não necessite de qualquer 

discussão ulterior (1995:29). Ao contrário, este é o conceito mais obscuro, por isso mesmo 

requer uma investigação apropriada. Já, no segundo caso, o conceito de “ser” é indefinível, é 

uma conclusão tirada de sua máxima universalidade. Por ser o mais universal de todos os 

conceitos, o “ser” é por definição indefinível.  Entretanto, a impossibilidade de definir o ser 

não dispensa a questão de seu sentido, ao contrário, justamente por isso a exige (1995: 29).   

               Finalmente, no terceiro caso, o “ser” é o conceito evidente por si mesmo, a 

evidência que parece trazer o obscuro à compreensão articuladora revela-se como 

incompreensão. Justo por isto, pelo fato de estarmos sempre imersos em uma compreensão do 

ser e pelo seu sentido estar envolto em obscuridades e enigmas, significa a demonstração  da 

necessidade de se repetir a questão sobre o sentido do ser.  O evidente, justo por ser o que se 

evidencia como sentido, isto é, os juízos secretos da razão comum (Kant), devem ser e 

permanecer o tema explícito da analítica (“o ofício dos filósofos”).  Isto quer dizer que o 

evidente nunca pode encontrar-se como uma razão absoluta em si, mas apenas como situação 

de existência, o que sempre requer a explicitação analítica como acontecimento do sentido, 

nunca, porém, como uma sua dedução já evidente na evidência absoluta dos juízos secretos da 

razão comum.  



Diante disso, Heidegger demonstrou a necessidade de uma colocação da 

questão sobre o sentido do ser, isto é, de uma repetição da questão. Isto, entretanto, significa 

elaborar primeiro, de maneira suficiente, a referida colocação. Para isto, ele recorre à 

descrição da estrutura formal da questão do ser. 

Segundo Heidegger, para provarmos que esta questão é privilegiada, temos 

que discutir o que pertence a este questionamento. Ele quer descobrir com isto quem na 

investigação sobre o ser é o interrogante e o interrogado para que possamos chegar a um fio 

condutor que nos permita elaborar um conceito sobre o ser. 

O ser dos entes não “é” em si mesmo um outro ente. (1995:32) Se esta 

afirmativa é verdadeira, então, o interrogado na questão do ser deve ser o próprio ente, que é 

como nós mesmos somos. 

Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no ser simplesmente dado 

(Vorhandenheit) no teor e recurso, no valor e validade, na presença, no “há”. ( 995:32) 

Sendo assim, quem deve ser primeiro interrogado é o existente, o ente, 

instalando, desta forma, o primado da pre-sença. 

Este primado, segundo Heidegger: 

[...] tem que ser ontológico no sentido de uma genealogia dos diversos 
modos possíveis de ser, que não se deve construir de maneira dedutiva, exige 
uma compreensão prévia do que propriamente entendemos pela expressão 
“ser”[...] A questão do  ser, visa às condições de possibilidade das próprias 
ontologias que antecedem e fundam as ciências ônticas. (1995:37) 

Dessa maneira, este primado também tem que ser ôntico, pois a pre-sença 

não é só “ente” entre outros e, sim está também com seu próprio ser, o que faz a pre-sença 

compreender seu “ser” como sendo. 

Diz Heidegger: , a compreensão do ser é em si mesma uma determinação do 

ser da pre-sença. O privilégio ôntico que distingue a pre-sença está em ser ela 

ontológica(1995:38) 

Daí, que a pre-sença tem um primado múltiplo: 

Ôntico – por ser determinado pela existência, o que existe, categorial e 

empírico. 

Ontológico – por ser originário e necessário. 

Isto tudo resulta em duas tarefas de uma elaboração da questão do ser:  

� O método 

� Sumário da Investigação 

O método – desde quando a pre-sença se comporta, a partir do estar no 

mundo, ela tem que se mostrar a partir de sua cotidianidade e isto leva a concluir que: 



� A analítica da pre-sença é provisória; A pre-sença tem temporalidade; 

� O tempo por ser a pre-sença de constituição ôntica é o ponto de partida 

para a interpretação e compreensão do ser. 

� Destruição da história da ontologia 

� A pre-sença tem seus passos antecipados pelo passado de sua tradição a 

pre-sença “é” o seu passado no seu ser, o que significa, grosso modo, 

que ela sempre “acontece” a partir de seu futuro. (1995:37). 

� Compreender a questão do ser e as questões referentes aos fatos 

históricos, impregnados pela “tradição” que retira dela a condição de 

guiar-se sozinha sem interferência. 

� Deste modo temos que destruir os acervos da antiga ontologia, destruir 

a antiga tradição petrificadora, sepultar o passado e retirá-lo do hoje. 

Para a superação do conceito de temporalidade em Kant, diz Heidegger: 

duas coisas o impediram: em primeiro ligar, a falta da questão do ser e em íntima conexão 

com isso, a falta de uma ontologia explícita da pre-sença ou, em terminologia kantiana, a falta 

que a integram a subjetividade do sujeito ( 1995:52/53) 

A segunda parada, segundo Heidegger, é em Descartes, onde: A 

interpretação comprova porque Descartes não só teve de omitir a questão do ser, como 

também mostra por que se achou dispensado da questão sobre o sentido do ser do cogito pelo 

fato de ter descoberto a sua “certeza” absoluta. (1995:53) 

E ainda mais, Descartes retorna à filosofia medieval em questões como 

infinitude da Alma ( ens infinitum) e Deus (é o ensincreatum) trazendo, assim, o velho já 

superado para dentro do novo, dependendo desta forma, da escolástica para sustentar sua 

metafísica 

Feitas as destruições, escolher o método fenomenológico da investigação. 

Primeiro Heidegger conceitua fenômeno - mostrar-se em si mesmo 

(encontro) e Logos num puro deixar e fazer ver (razão), mostrar como tal (fundo 

fundamento), tornar visível em relação a outra coisa (relação proporção). 

Para aí, então, chegar ao conceito de que ele chama de preliminar de 

fenomenologia, deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a 

partir de si mesmo. É este o sentido formal da pesquisa que traz o nome de fenomenologia 

(1996:65). 

Destacamos o questionamento ontológico que Heidegger desenvolve, em 

que reflete sobre o único entre intramundano capaz de formular as perguntas metafísicas 



tradicionais, é o Dasein, é o existente, o ente humano, concebido como já conhecemos, isto é, 

em sua ligação com outros entes, situado em um mundo e encarado dentro de sua finitude 

temporal. Daí que, para tentar responder metodicamente àquela indagação, tenha sido 

necessário a Heidegger partir da estrutura fundamental do ser-no-mundo, em sua dimensão 

ontológica originária. 

Em Heidegger, o sentimento de angústia está em relação a uma situação 

indefinida, uma ameaça diante da própria existência. Há uma sensação de finitude e 

sentimento de abandono do Dasein. A angústia desperta o Dasein dando consciência do seu 

destino inevitável, a morte. Esta mesma angústia retira o Dasein da queda, obrigando a seguir 

seu caminho por meio do uso da liberdade, um processo dinâmico de vir a ser. Ela permite ao 

Dasein uma abertura que se deixa iluminar pelos outros entes e objetos intramundanos, 

adquirindo visão em relação a si mesmo e em relação aos outros, aproximando-se da 

descoberta do real-existente-tal-como-ele-o-é-em-si-mesmo, desvelamento este que 

caracteriza, para Heidegger, a própria verdade – Alétheia. 

Do ponto de vista de Heidegger, para sabermos o que é filosofia temos que 

filosofar, ou seja, temos que penetrar no tema e demorarmos no seu interior. Sempre que 

fazemos esta pergunta permanecemos em um ponto acima da filosofia, melhor dizendo, fora 

dela.  

O comportamento a que nos submetemos para esclarecer tal questão é o 

comportamento filosófico que é interrogativo, crítico, demorado e aberto. Sem querer achar 

diretamente uma resposta, porém analisando a pergunta, com rigor. 

Quando analisamos a pergunta e penetramos na questão, vamos em direção 

ao mundo grego, onde a filosofia se originou e, também, lançamos para o nosso futuro, pois a 

filosofia grega ocidental é um caminho “uma linha historial” que se confunde com a nossa 

própria história.  

Assim, para Heidegger perguntar pelo que é isto? É perguntar  pela essência 

do que seja a coisa, é está  aberto para ouvir o apelo do ser do ente.  

É necessário que a discussão sobre a filosofia toque no ser para responder a 

questão. 

A filosofia não é uma coisa da razão, já que a discussão sobre a razão 

nasceu no âmbito deste caminho filosófico e, sendo assim, tanto a racional como o irracional 

e discutido do ponto de vista da filosofia. 

Heidegger (1973, p. 212) nos adverte sobre o cuidado que devemos ter 

“para não vagarmos através de representações arbitrárias e ocasionais a respeito da filosofia” . 



Este é o principal ponto no que toca ao educador de filosofia, cabendo a ele 

mostrar o rigor do pensamento filosófico e não permitindo que  qualquer coisa “bonitinha” 

afável aos ouvidos, ou mesmo, modismo, frases prontas sem a devida reflexão sejam ditas 

como conceito de filosofia. 

A tradição não nos entrega à prisão do passado e irrevogável. Transmitir, 
délivrer,  é um libertar para a liberdade do diálogo com o que foi e continua 
sendo. Se estivermos verdadeiramente atentos à palavra e meditarmos o que 
ouvimos, o nome “filosofia” nos convoca para penetrarmos na história da 
origem grega da filosofia. A palavra philosofhía está, de certa maneira, na 
certidão de nascimento de nossa própria história; podemos mesmo dizer: ela 
está na certidão de nascimento da atual época da história universal que se 
chama era atômica. Por isso somente podemos levantar a questão: Que é isto 
– a filosofia?, se começamos um diálogo com o pensamento do mundo 
grego.  (HEIDEGGER, 1973, p. 213, grifo do autor) 

Responder à pergunta é descobrir o sentido do “que” que mudou para cada 

filósofo no decorrer da história da filosofia, podemos dizer que o sentido do “que” é o próprio 

espanto “thaumázein” , origem geradora que acompanha a filosofia, considerando que o 

filósofo é aquele que permanece sempre espantado querendo saber o que é isto? Deste modo, 

espanto é o princípio (arkhé) que segue o desenvolver da filosofia em seu interior. 

Espanto é páthos, enquanto desejo, dis-posição que se deixa convocar pelo 

apelo do “que”, ou melhor, de saber do ser do ente, aquilo que está por trás de cada ente, sua 

essência.  

                            E essa dis-posição que convocou a todos aqueles que desejaram e se 

deixaram convocar, a saber, sobre o “que”. 

Assim, dar uma resposta só a esta questão é um erro, pois para cada filósofo 

este “que” foi visto de uma maneira diferente. 

 Cabe ao Educador filósofo mostrar sempre outros conceitos de filosofia e 

atentar para seus educandos sobre a época, as influências a que estavam submetidos os 

filósofos para pensar no “que” desta ou daquela forma.  

  Deste modo, como Heidegger, podemos dizer que a filosofia é a escuta 

deste apelo do ser do ente a serviço da linguagem, ou melhor, filosofia é comunicar-se, um 

conviver com o outro, um falar com o outro a respeito do que seja o “que” para si e ouvir do 

outro sua opinião sobre o “que”. Em suma, é um diálogo que nos leva a pensar, é estar a 

serviço da linguagem.  
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