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Introdução: 
Este trabalho pretende clarificar os conceitos de Mundo 
e Mundaneidade em Ser e Tempo. Isso levará a uma 
análise da fenomenologia fundamental de Martin 
Heidegger. Ser-no-mundo e Dasein são os conceitos 
norteadores do projeto, que busca esclarecer a 
possibilidade de uma ontologia relacional a partir da 
fenomenologia existencial. 

Metodologia: 
O método é exclusivamente bibliográfico e trata-se, principalmente, da análise do 
livro Ser e Tempo. Também foram utilizados textos secundários de importantes 
comentadores para uma compreensão melhor e mais ampla.   

Resultados e Discussão:  
Esta pesquisa tem como objetivo o esclarecimento de 
conceitos fundamentais da fenomenologia existencial de 
Heidegger. A possibilidade de uma ontologia e de sua 
análise como fora proposta em Ser e Tempo implica nos 
conceitos de Mundo e Mundaneidade. Tal compreensão 
ajuda a fundamentar o livro e a analítica existencial além 
de possibilitar a utilização da ontologia relacional 
resultante para outros campos da filosofia contemporanea.

Considerações Finais:
A ontologia proposta por Heidegger, analisando por intermédio de uma analítica 
existencial do Dasein, nos leva a uma relativização positiva daquilo que existe. É 
negada a concepção de Ser tradicional, uma abstrata e fundamentada em termos 
metafísicos, trazendo a própria possibilidade daquilo que existe para o âmbito do ser 
do homem. Adiciona uma nova discussão ao âmbito ontológico no mundo filosófico 
além de possibilitar novos meios de fundamentar teorias metaéticas. Tanto para a 
análise de Heidegger no âmbito metodológico, Mundo e Mundaneidade são de suma 
importância, pois são o ponto de partida para tal. Enquanto no nível ontológico, toda 
possibilidade de compreensão do ser do ente ocorre num mundo, entendido como 
uma estrutura fundamental do Ser que somos. 
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