
 

 

 

Educação para o pensar 9º ano 
 
Heidegger 
 

Em suas reflexões, o filósofo alemão Martin Heidegger ressaltou que cada pessoa só 

pode ser compreendida na sua relação com o mundo. Quer dizer, antes de tudo, a pessoa 

é um ser no mundo. Não é uma consciência isolada, tampouco apenas um sujeito que 

conhece. O ser humano está em relação ativa com as coisas e os outros seres. Cada 

pessoa ama, percebe, teme, julga, pensa e desenvolve atividades direcionadas para o 

mundo ou para ela mesma. 

 

O indivíduo é um projeto 

Outro aspecto da existência humana destacado por Heidegger está relacionado ao fato de 

que o ser humano não nasce completo. Adquirimos nossas principais características ao 

nos relacionarmos com o mundo (pessoas e coisas). Dessa forma, como não temos uma 

essência preestabelecida e dependemos da nossa relação com o mundo, somos, antes de 

tudo, um projeto. O ser humano projeta-se sobre o mundo – as coisas e as pessoas – e o 

mundo passa a ser projeto de suas ações e atividades. 

Assim, é nesse projetar-se, transformando e utilizando as coisas do mundo e se 

relacionando com outras pessoas, que o ser humano ou o ser -aí desenvolve sua 

existência. 

Com base na ideia de que o homem é um projeto que se realiza no mundo e sua condição 

originária apoia-se na interação com as coisas e as pessoas, Heidegger refletiu sobre as 

existências autêntica e inautêntica ou própria e imprópria. 

Para o filósofo, a maioria das pessoas vive uma existência inautêntica ou imprópria 

porque se mantém no plano factual, manipulando as coisas e se relacionando com os 

outros de maneira superficial. Nesse tipo de existência, cada indivíduo é só mais um na 

multidão, um anônimo no meio de outros anônimos, reproduzindo o que todo mundo diz 

e faz. 



Na existência inautêntica, o indivíduo, mergulhado no cotidiano, não teria cuidado 

consigo mesmo, ignorando sua própria existência e utilizando seu tempo apenas para 

seguir rotinas e padrões sociais. 

 

Simone de Beauvoir 

 

Ser homem ou ser mulher não é uma condição apenas biológica, que se apresenta por 

inteiro no nascimento do indivíduo. Para a filósofa, há uma profunda diferença 

entre sexo e gênero. O sexo é definido biológica ou anatomicamente – nasce-se macho 

ou fêmea –, mas o gênero é estabelecido socialmente. Em outras palavras, a condição de 

ser homem e a de ser mulher dependem da interação social . 

Um indivíduo humano do sexo feminino torna-se mulher de acordo com as imposições 

dessa convivência. Assim, segundo Simone de Beauvoir, a sociedade dominada pelos 

homens reserva à mulher um papel subalterno, caracterizado pela expressão “segundo 

sexo". Dito de outra maneira, o indivíduo do sexo feminino aprende a ser mulher e a se 

subordinar a uma situação de inferioridade por meio de padrões sociais – as tradições, 

os valores, as repetições de gestos e de posturas etc . 
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