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Resumo:  O trabalho é o esboço de uma semântica filosófica voltada ao tema da liberdade em 

suas implicações mais resistentes aos tratamentos orientados para a denotação e a descrição 

categórica.  Podemos rastrear esta resistência na antinomia que o tema mantém com o 

determinismo, nas aporias em torno dos futuros contingentes e nas experiências de obstrução 

hiperbólica de sentido consideradas por pensadores existencialistas sob os temas da angústia, 

do tédio e do desassossego.  Heidegger tem um resultado importante ao estabelecer a 

temporalidade como horizonte de sentido do ente que desempenha a liberdade, mas persiste 

pretensão epistêmica inviável e numa ênfase exagerada na convicção pessoal.  É preciso 

contornar o paradigma da representação, que impõe de modo sistemático a semântica 

denotativa, e uma boa opção é o que Robert Brandom e Charles Taylor já sugerem numa 

orientação para a ideia de expressão.  Um modelo acessível e profícuo pode ser encontrado na 

elucidação de Wittgenstein dos enunciados de dor em primeira pessoa, em sua assimetria 

epistêmica para com suas contrapartes em terceira pessoa, e na sugestão de que eles não 

representam ou asserem, mas apenas substituem a manifestação espontânea da dor.  A 

proposta metodológica é explorar o teor de possibilidade concreta do próprio questionamento 

em curso enquanto algo que faz sentido para os interlocutores.  Distinguimos:o sentido, 

singular e ocasional; significados, generalistas e normalizados em regras;e configurações de 

sentido, cuja continuidade e pertinência se articula sobre a temporalidade.  Traçamos três 

(configurações de) sentido da liberdade: física, inteligível e seu radical comum, queé a própria 

aptidão para o sentido no desempenho solene assumido na situação decisiva, e que chamarei 

de liberdade trágica, em atenção à sua alternância entre obstrução hermenêutica e 

possibilidade prodigiosa, e que por seu lado encontra sua expressão mais flagrante na 

ambivalência da liberdade política entre terror e entusiasmo. 


