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Martin Heidegger (1889 – 1976) foi escritor, filósofo e professor universitário
alemão, tornando-se um dos maiores expoentes da filosofia existencial, sobre o
problema e o sentido do ser. Suas obras de notado cunho existencial, são vivas de
sentido psicológico e filosófico, tais como: Ser e Tempo (1927), Ser e verdade (1930),
Introdução à metafísica (1953) e Identidade e diferença (1957). Ele criou um conceito
estruturante chamado “Dasein” (o ser-aí ou ser-no-mundo ou presença), conceito
analítico do ser humano. O horizonte de sua investigação é o sentido de ser, e a
diferença do ser para o ente ou a coisa. O homem heideggeriano é um ser em busca
daquilo que não é, e seu projeto de vida, conceito fundamental em suas ideias, quase
sempre é influenciado ou constrangido pelas pressões da vida e pelo cotidiano,
levando-o a se isolar de si mesmo (o mal-estar na cultura, conforme defende Freud em
1930). Fazendo um paralelo com a Psicanálise, o sujeito freudiano é aquele dividido
(não entre sua consciência moral e seus impulsos), mas entre um lugar onde o eu se
reconhece e um outro lugar onde o eu é determinado sem ter qualquer poder sobre
isso. Heidegger mostra que o comportamento humano, mesmo o mais banal, implica
no questionamento do sentido do ser, enquanto compreensão de si mesmo, do mundo
e da relação com os entes – a forma substantiva do verbo ser, ou seja, os sujeitos -. A
Psicanálise também busca implicar o sujeito para que igualmente questione as
motivações inconscientes que o leva a fazer o que ele faz e da forma como faz. Para
Heidegger, a existência dessa contradição (saber que não faz o que deseja, ou o que
ressoa no próprio ser), é responsável pela geração de conflito psíquico, e é o que
provoca no ser humano a angústia existencial, que o confronta com a possibilidade do
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nada, e que justamente pode conscientizar o sujeito a ser capaz de provocar uma
abertura para o ser.
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