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RESUMO

Esta tese aborda a questão de como a filosofia pode pensar em particular o hoje, e de como
este pensar não somente é um legítima tarefa filosófica, como determinante para a própria
filosofia. O pensamento do hoje é elaborado através de dois caminhos: uma análise
hermenêutico-fenomenológica do pensamento fundamental Martin Heidegger sobre sua
contemporaneidade e via análise da Tecnologia da Informação, entendida como signo
privilegiado de “nossos tempos” e decisivo para o 'pensar-sentido' da filosofia. O caminho de
partida é, portanto, uma investigação do pensamento de Heidegger, sobre o seu próprio hoje,
um pensador para o qual sua faticidade é via de acesso à questão fundamental da filosofia. A
tese aproxima-se do pensamento de Heidegger através de três palavras guia: 1. Técnica, 2.
História e 3. Linguagem, a partir das quais, respectivamente, o trabalho almeja construir uma
caracterização existencial do humano como existência 1. tecnopolítica, 2. tecnocientífica e 3.
tecnológica. À luz da compreensão do projeto heideggeriano sobre o seu hoje, a tese se
desdobra então numa compreensão do ‘nosso hoje’, ilustrada numa análise fenomenológica de
três situações do contemporâneo na qual privilegiadamente se pode entrever e manter a
questão fundamental do sentido de ser presente em técnica, história e linguagem:
respectivamente são elas, o pensar sobre o esvaziamento 1. da língua (linguagem), 2. da
ciência (história) e 3. do objeto (técnica) - fenômenos do ‘nosso hoje’ através dos quais,
justamente onde a tarefa da filosofia parece ter perdido completamente o sentido e
definitivamente chegado ao fim, esta tese buscará além-através destes demonstrar como o
filosofar em tempos de informação é possível e preciso.

Palavras-chave: Técnica. Heidegger. Tecnicidade. Tecnologia. Informação. Linguagem.
História.

ABSTRACT

This thesis reflects upon the question of how does philosophy think a particular today, which is
not only a legitimate philosophical task but a determinative characteristic of philosophy in
general. Today's thought follows two paths: first, an hermeneutical-phenomenological analysis of
Martin Heidegger's thought with regards to his own contemporaneity; and secondly, through the
analysis of the contemporary phenomenon of Information Technology which in the present
work is to be considered a privileged sign of “our times” and distinctive of the mindfulness of
philosophy. Therefore, the starting point is an investigation of Heidegger's thinking on “his own
era” to whom facticity is a way of accessing the fundamental question of philosophy. This thesis
is led by three guiding words which hold onto a perspective of unity in Heidegger’s lifetime of
work: 1. Technicity, 2. History, 3. Language, to thereby develop a characterization of human
existence as 1. Technopolitical, 2. Technoscientific, and 3. Technological. Finally, in keeping with
this triangular characterization of the human, a philosophical comprehension of our times will be
established and drawn by Information Technology illustrating three of its' factual signs that are
understood to be the 'Remains of Being' today: The Emptying of Speech (Language); The
Emptying of Science (History); The Emptying of The Object (Technicity). Through these
‘nowadays’ phenomenon, it is possible to maintain a grip on the fundamental question, precisely
when the task of philosophy seems to have peremptorily lost its meaning and come to its logical
end and to showhowphilosophizing in the information era is as possible as it is necessary.

Keywords. Technique. Heidegger. Technicity. Technology. Information. Language. History.
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1 INTRODUÇÃO

Esta tese é um exercício de compreensão filosófica da contemporaneidade através de uma
análise hermenêutico-fenomenológica da tecnologia da informação. Pensamos com Martin
Heidegger o nosso hoje, ou seja, a partir de uma leitura crítico expositiva de conceitos
heideggerianos, reunimos na literatura evidências que se alinham à nossa intuição filosófica de que
a situação tecnológica do nosso hoje constitui-se de um caminho privilegiado de pensamento para a
filosofia, uma vez que permite entrever com ainda mais força e claridade o sentido de ser em tudo o
que hoje é. Nosso ponto de partida é como Martin Heidegger viu o seu hoje, sobretudo o seu olhar
sobre a técnica, história e linguagem. Seguindo este fio condutor, buscamos desenvolver uma
reflexão sobre o nossa hoje, sintetizada na caracterização da existência humana como existência
tecnopolítica, tecnocientífica e tecnológica. A partir desta caracterização, buscamos estabelecer uma
compreensão do nosso hoje, iconizado pelo fenômeno da tecnologia da informação, surge ilustrado
na análise de três fenômenos de nossa contemporaneidade: o esvaziamento da língua, do homem e
do objeto. Assim queremos por fim, ao explicitar o vazio de sentido de nossa situação tecnológica,
ter construído a indicação de um momento particular de mundo no qual o discurso da filosofia pode
manter-se atento ao sentido de ser que privilegiadamente se mostra para nós hoje.
Dizer que este é um exercício de compreensão filosófica significa afirmar que, enquanto
filosófica, esta tese não pretende responder aos desafios da contemporaneidade, igualmente, apenas
apresentar ao leitor um exercício de questionamento do hoje. Não obstante, indicar a direção do
nosso pensamento, tornando clara para o leitor a ideia que fazemos da natureza do discurso
filosófico e da tarefa da filosofia no hoje. Assim, na primeira seção do capítulo 2. Desenvolvimento,
intitulada A filosofia e o hoje, trataremos basicamente de aclarar a direção de nosso questionamento
ao determinar através da compreensão que Heidegger faz da tarefa da filosofia o que, um sentido de
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filosofia e um sentido de hoje. Esta seção guia-se principalmente pelos volumes 2 e 63 (ver Tabela
1) das obras completas. A partir da elucidação da dimensão essencial do hoje, esta onde o que é se
abre para o pensar filosófico, e também a partir da delimitação do escopo da tarefa da filosofia,
desdobraremos o argumento chave desta seção de que pensar o hoje é uma tarefa urgente e
inevitável para a filosofia porque o filosofar (enquanto fenomenologia) é, em sua essência, sempre
um olhar sobre o hoje. Alcançar esta clarificação exigirá por sua vez que demonstremos como
Heidegger compreende a tarefa da filosofia enquanto questão sobre o sentido de ser e, sobretudo,
como sua compreensão da temporalidade essencial do mundo e da presença [Dasein] permite que o
filósofo olhe para o seu hoje e nele vislumbre uma dimensão do presente no qual um hoje essencial
dissipa o imediatismo dos fatos. Adicionalmente, realçaremos o distintivo do discurso filosófico
heideggeriano sobre o hoje através de um contraponto com o discurso da filosofia contemporânea
sobre o nosso hoje, ilustrado pela conferência O que é o contemporâneo? de Giorgio Agamben. Em
suma, tornaremos evidente o que Heidegger concebe como ontologia da faticidade, ou seja, como o
olhar da filosofia se acerca do seu tempo num modo que interpretaremos como um olhar 'alématravés' do hoje. Seguindo a direção de sentido espaço-temporal heideggeriana teremos então ao
final desta seção determinado o modo de questionar que conduz o nosso questionar o hoje e,
sobretudo, teremos tornado evidente como a filosofia pode, enquanto sempre e invariavelmente um
olhar além-através do que é, ser um pensar distinto, ou seja, um pensar ser, o 'pensar-sentido' da
filosofia.
Quando dizemos que abordamos a questão da tecnologia da informação seguindo o modo
como Heidegger olhou para o seu hoje, nos referimos precisamente à maneira com a qual a
faticidade, enquanto a situação de mundo em que o próprio filósofo viveu, foi por ele tematizada ao
longo de toda a sua obra, sendo precisamente esta faticidade o acesso fenomenológico ao
pensamento sobre o sentido de ser. O ponto de partida, é portanto a tematização da situação de
mundo vivida pelo filósofo, a partir de sua análise extensiva de fenômenos como a técnica moderna
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e, posteriormente, a cibernética e a informática. Partimos da premissa de que nesta dimensão
essencial dos fatos do seu tempo-presente, Heidegger ocupou-se da tarefa filosófica de pensar o
sentido de ser. Não obstante defendermos o caráter de unidade de sua obra como ocupando-se em
toda e qualquer parte de tratar da pergunta fundamental da filosofia Conduziremos assim a nossa
interpretação tematizando sua obra seguinte três temáticas fundamentais: técnica, história e
linguagem. Desta maneira, a segunda seção do Desenvolvimento, intitulada Técnica, história e
linguagem: o olhar heideggeriano além-através do que é, apresenta a uma revisão de textos centrais
do corpus heideggeriano na qual tais eixos temáticos servem ao propósito de demonstrar como os
diversos aspectos da faticidade e também conceitos clássicos da filosofia convergem entre si e
confluem para a pergunta sobre o sentido de ser.
No primeiro subcapítulo, intitulado Técnica: ser e agir, discutiremos como a existência
humana relaciona-se com tudo o que é, ou seja, seu modo de ser analisado através do seu fazer, do
lidar com as coisas, do agir. Nosso objetivo é demonstrar o ser técnico como uma condição
primordial do homem, à qual denominaremos de tecnicidade. Tal condição se mostrará como
fundamento do caráter de agencialidade humana que predomina em nossa relação com o que é, e
também servirá de indicação para o sentido no qual os modos técnicos de ser do homem
(tecnologias) podem ser interpretadas pela filosofia como modos de revelação do evento de ser.
Concluiremos com a primeira caracterização da existência humana: a existência tecnopolítica, esta
que ilustra como no espaço do agir humano, este no qual nos comportamos como legisladores da
realidade, percebemos a posição do homem em relação ao evento de ser, uma posição que
denominaremos de deslocamento essencial. Esta subseção tem como base central os volumes 66 e
53 e a conferência A questão da técnica, além da revisão de literatura secundária referente à
filosofia da técnica e também do auxílio da leitura dos volumes 65, 33, 26, 16, 45, 89,76, 2, 6.1, e
textos selecionados dos volumes 5 e 9. Alcançaremos o objetivo principal desse subcapítulo, a
caracterização do homem como existência tecnopolítica, através das seguintes tarefas: 1) uma
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caracterização do problema da técnica em Heidegger, coerente com seu princípio de filosofia como
um pensar ser, ou seja, como, enquanto modo mais fundamental do conhecer, para Heidegger,
técnica é ser; 2) uma análise das diferentes experiências que o homem faz de verdade, os modos de
representação e sua relação com diferentes modos técnicos de ser do homem; 3) a caracterização de
um modo geral de ser técnico do homem a partir do qual a existência humana se movimenta num
agir regulador, está invariavelmente numa posição de autoridade e liderança sobre o que é, ou seja,
sua atitude técnica e também uma postura política e isto a partir de uma relação do seu modo
fundamental técnico de ser com o evento de ser que se esconde em tudo o que é. Alcançaremos a
caracterização da existência tecnopolítica com o auxílio interpretativo da leitura de Heidegger sobre
a tragédia Antígona de Sófocles, através da qual tornaremos evidente o modo fundamental de ser
técnico do homem, o de conhecer no agir e por conseguinte seu agir como política e sua relação
com dois conceitos-chave para Heidegger, maquinação [Machenschaft] e vivência [Erlebnis]. Ao
final, veremos que esta caracterização implica também uma autofundação do homem, abrindo então
espaço para um segundo questionamento – aquele de como determinar a nós mesmos.
O segundo subcapítulo, intitulado História: ser e saber, trata especificamente de como é o
lidar do homem quando a coisa em questão é ele mesmo: de que maneira seu modo de ser técnico,
no qual tudo é acessível a partir de sua regulação fazedora, implica também a sua autodeterminação,
ou seja, seu modo de ser no saber. Em outras palavras, como a sua atitude técnica fundamental de
conhecer ao modo de um fazer da realidade implica também um modo particular de conhecer e
fundar a si mesmo historicamente. Partiremos da questão geral de como a existência humana acede
a si mesma, sua autodeterminação percebida como o que é sua herança, através de seus feitos no
tempo e de como essa percepção – do homem histórico – se coloca em relação com o evento de ser.
Concluiremos, com a segunda caracterização do homem como existência tecnocientífica. Teremos
como leitura principal os volumes 2 e 38 e 53, além do auxílio da leitura de Husserl, dos volumes
33, 41, 8 e textos selecionados do vol. 16. Alcançaremos o objetivo principal deste subcapítulo de
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elaborar uma caracterização do homem como existência tecnocientífica, através dos seguintes
passos: 1) uma análise geral da ideia de história, desde a relação entre história do homem e história
de esquecimento de ser [Seinsvergessenheit]; 2) a relação entre o saber do homem como saber da
ciência e o caráter temporal originário do que é como o que se dá a saber (sabedoria); 3) finalmente,
após termos conquistado uma compreensão do que entendemos como o âmbito de um lidar
existencial onde se dá nosso movimento de saber, fazer saber e também o movimento dos seres de
se darem a saber, resumir os elementos necessários para a segunda caracterização do homem
enquanto existência tecnocientífica. Para tanto, seguiremos novamente a interpretação
heideggeriana da tragédia grega e da poesia de Hölderlin, seguindo a pista de Antígona e do rio
(Danúbio) como personificações da existência humana. No fechamento deste subcapítulo teremos
conquistado a ideia do homem como existência tecnocientífica e aberto espaço para um terceiro
questionamento: de que maneira o modo técnico fundamental de conhecer do homem– no agir e no
saber – mostra-se espacialmente como significação da realidade do que é, ou seja, de que modo é o
movimento de significação do que se dá a saber e que vem ao encontro do agir humano.
Assim, chegamos ao terceiro subcapítulo, intitulado Linguagem: ser e estar. Nesta seção,
investigaremos a espacialidade fundamental onde se movimenta a totalidade de significações que o
homem percebe e concebe no seu agir e saber: a linguagem. Iniciaremos pela evidenciação do
caráter essencial da linguagem e sua relação com a existência humana, abordaremos como o modo
técnico de ser do homem compreende a totalidade das significâncias a partir da linguagem como
também uma propriedade e como esta propriedade a qual verdadeiramente não possuímos, mas
correspondemos, pode fundar nosso modo técnico de conhecer como um controlar o que é. Neste
modo de ser tornar-se-á evidente como se relacionam tecnologia e linguagem, o que nos conduzirá
invariavelmente a refletir sobre como a cibernética diz respeito a esta relação essencial e de maneira
que tal estágio tecnológico torna-se questão para Heidegger. Em questão está como o fenômeno da
cibernética se relaciona com a essência da linguagem e como Heidegger concebe informação como
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linguagem técnica. Concluiremos com a terceira caracterização do homem como existência
tecnológica, na qual assumimos uma posição de regulação do real, nos assenhoreando do nosso
destino na pretensão de conduzir o destino do mundo. Tomaremos como base principal a leitura dos
volumes 12, 15, 40 e a conferência Linguagem técnica, linguagem de tradição, bem como os
volumes 89, 10, textos selecionados dos volumes 13, 7 e 9, além de literatura científica secundária
relacionada à questão da linguagem. Chegaremos ao objetivo principal deste subcapítulo que é a
caracterização do homem com existência tecnológica, realizando os seguintes passos: 1) o
esclarecimento da essência da linguagem através do modo privilegiado de mostração do sentido de
ser na poesia; 2) a relação entre a essência da linguagem e a apropriação que nosso modo
fundamental de ser técnico dela faz como informação, ou seja, a questão da cibernética (formulada
no contraponto da interpretação heideggeriana com 3 visões científicas do fenômeno); 3)
finalmente, após termos esclarecido o âmbito da linguagem como espacialidade de ser onde o ser
técnico do homem movimenta-se como regulador do que é, procuraremos estabelecer as bases para
a formulação da caracterização final do homem como existência tecnológica. Novamente,
utilizaremos com o recurso o ponto de partida de uma interpretação heideggeriana sobre a tragédia e
também da filosofia fundamental de Heráclito; desta vez, a essência do governar no fundamento da
cibernética, e por conseguinte, do governar do homem tecnológico e a figura de Édipo como
personificação do que entendemos como o tecnológico do homem.
Após a revisão e interpretação e conceitos heideggerianos com os quais construímos uma
visão do homem como tecnopolítico, tecnocientífico e tecnológico, teremos reunidos todos os
principais elementos do arcabouço teórico necessários para uma análise do nosso hoje. À luz dessa
compreensão filosófica, trataremos então de observar situações concretas da tecnologia da concreta
informação, a fim de expor as evidências que corroboram com o argumento principal de nossa
intuição filosófica, de que a tecnologia da informação coloca-se como fenômeno privilegiado para o
pensar ser da filosofia. O terceiro subcapítulo do Desenvolvimento, intitulado Vestígios de ser no
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hoje da tecnologia da informação, segue mais uma vez a tríade técnica, história e linguagem, desta
vez em ordem invertida para tratar pontualmente, ao modo de ensaios filosóficos, três fenômenos do
nosso cotidiano: o esvaziamento da língua; o esvaziamento da autoridade; o esvaziamento do
objeto. Pretendemos tornar evidente a eloquência da questão do sentido de ser no obscurecimento
total do evento de ser, sobreposto pelo máximo da agencialidade humana no seu agir, saber e estar
no mundo de hoje. Esperamos, portanto, ao final deste subcapítulo ter tornado evidente como a
tecnologia da informação é um fenômeno privilegiado para filosofia e, na conclusão, intitulada
Para que filósofos em tempos de informação, abrir o questionamento para o lugar da filosofia como
pensar ser no hoje.
TABELA 1 - Lista dos Volumes das Obras Completas de Martin Heidegger, citados na Tese
Volume

Título

Ano Original

1ª Publicação

2

Sein und Zeit

1926

1927

5

Holzwege

1935-46

1977

6.1

Nietzsche I

1936-39

1961

7

Vorträge und Aufsätze

1936-53

1954

8

Was heißt Denken

1951-52

1954

9

Wegmarken

1919-61

1976

10

Der Satz vom Grund

1955-56

1957

11

Identität und Differenz

1955-57

1957

12

Unterwegs zur Sprache

1950-59

1959

13

Aus der Erfahrung des Denkens

1910-76

1983

14

Zur Sache des Denkens

1962-64

1969

15

Seminare

1951-73

1986

16

Reden und andere Zeugnisse

1910-76

2000

24

Die Grundprobleme der Phänomenologie

1927

1975

26

Metaphysische Anfangsgründe der Logik

1928

1978

33

Aristoteles, Metaphysik Q 1-3

1931

1981

38

Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache

1934

1998

40

Einführung in die Metaphysik

1935

1953

41

Die Frage nach dem Ding

1935-36

1962

45

Die Grundfrage der Philosophie33

1937-38

1984

53

Hölderlins Hymne 'Der Ister'

1942

1984

63

Ontologie – Hermeneutik der Faktizität

1923

1988

65

Beiträge zur Philosophie (von Ereignis)

1936-38

1989

21
66

Besinnung

1938-39

1989

76

Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der
neuzeitlichen Wissenschaft und der modernen Technik

1935-58

2009

79

Bremer und Freiburger Vorträge

1949,1957

1994

85

Vom Wesen der Sprache

1939

1999

89

Zollikoner Seminare

1959-69

1987

Fonte: Vittorio Klostermann Verlag, 2011.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A FILOSOFIA E O HOJE

Deve o filósofo ocupar-se em pensar o seu hoje, a atualidade de mundo, ou seria a filosofia
exclusivamente o pensamento do universal, de maneira que seu discurso deva manter-se sempre no
âmbito das essências e assim resguarde-se como atemporal - além e alheio a todos os tempos? A
esta pergunta, antecipamos uma provocativa resposta: filosofar é invariavelmente pensar o hoje, só
no pensamento filosófico pode verdadeiramente o mundo de hoje ser pensado. Com este argumento,
introduzimos no primeiro capítulo a justificativa do por que da exigência da compreensão de
fenômenos da nossa cotidianidade pela filosofia, de que maneira esta constitui-se de uma tarefa
eminentemente filosófica. Parenteticamente, introduzimos também a nossa questão central, de
pensar filosoficamente a era da informação como signo particular de nossa contemporaneidade. Na
resposta a esta pergunta inicial, elucidaremos, portanto, os seguintes pontos: 1. A reivindicação da
tarefa de pensar a contemporaneidade pela filosofia; 2. A temporalidade essencial do hoje como
matriz fundamental da diferença entre o discurso filosófico e o discurso do socio-historiográfico do
autoconhecimento humano; 3. A questão heideggeriana da técnica (seu insight no que é) como
ilustração da legítima apropriação filosófica da questão da contemporaneidade.
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2.1.1 Ser no que hoje é

Filosofar é invariavelmente pensar o hoje. Nesta ainda precipitada dupla asserção
determinamos um sentido privilegiado, mas também um limite para o discurso da filosofia: este
deve pensar o hoje e neste hoje ganhar o seu caráter de filosófico. Esta concepção da tarefa e
sentido da filosofia implica em responder afirmativamente à pergunta inicial, sobre se deve o
filósofo ocupar-se com o hoje, ou seja, com o seu tempo - a contemporaneidade e seus fenômenos.
Mas o caráter desta apropriação do hoje, com a qual queremos conferir distinção ao discurso
filosófico, ainda precisa ser determinado. Nesta caracterização devemos tornar claro que quando a
filosofia olha o que é e se põe a pensar o mundo em suas transformações, há neste olhar uma
natureza particular que faz com que seu pensamento não se deixe consumir, de forma redutiva,
como mera observação crítica de fatos da contemporaneidade. Com isto queremos dizer que o
pensar da filosofia é, portanto, distinto do discurso socio-historiográfico das Humanidades em geral
e que a chave desta distinção é conferida exatamente pela apropriação que o pensamento filosófico
faz da temporalidade essencial do tempo-presente. Assim, a filosofia olha para além dos fatos.
Deste modo, a distinção do discurso filosófico se tornará evidente através da explicitação da
temporalidade essencial do hoje para o qual se volta seu pensar, o qual precisamente é quem
determina o próprio modo de ser deste discurso. É através da caracterização da dimensão do hoje,
na explicitação de sua temporalidade essencial que será possível chegar ao objetivo derradeiro da
nossa questão inicial: suscitar uma reflexão sobre o lugar da filosofia no mundo de hoje.
De início somos confrontados com a imperativa de que é próprio da filosofia ocupar-se com
o hoje - com fenômenos da contemporaneidade, mas que é exatamente o como desta apropriação o
que a distingue da mera crítica sociocultural dos fatos que ocorrem no mundo. Diante da questão da
contemporaneidade, sobretudo a partir do final do Séc. XX (ou o que aqui chamamos de filosofia
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contemporânea), encontramos particularmente atitudes filosóficas antagônicas em sua relação com
a faticidade. De um lado, a herança da metafísica tradicional que sobrevive na ‘virada linguística’ da
filosofia analítica, onde questões chave do pensamento humano aparentemente são pensadas de
maneira dissociada da vivência fática de mundo (a lógica modal de Kripke (1980)) ou de maneira
empiricamente orientada (a teleofuncionalismo de Dennett (1991)). De outro, os proeminentes
herdeiros da tradição fenomenológica, hoje internacionalmente classificados sob a alcunha de
‘filosofia continental’ e que se ocupam em repensar a carga conceitual metafísica (ou antimetafísica
como queiram chamar) da fenomenologia tradicional herdada de Husserl, Heidegger, Scheler. Nesta
última ala, destacam-se ainda os que se alinham com uma filosofia ‘engajada’ – e que igualmente,
de forma velada ou explícita, apoiam-se em palavras-guia fundamentais da tradição
fenomenológica, mas ao mesmo tempo relacionam-se de maneira concreta com o seu tempopresente (a teoria da subjetividade ética de Critchley

(2007)).

Embora não tenhamos o objetivo de historiografar a filosofia, o panorama acima nos permite
genericamente ilustrar as correntes de pensamento da contemporaneidade e sua relação com o seu
tempo-presente. Nesta ilustração percebemos que o pensamento filosófico mantém com o seu hoje
uma relação sempre extrema, de alienação ou integração no hoje. No primeiro caso, impera a noção
de que é tarefa do discurso histórico-social das ciências analisar os fatos; à filosofia, ao contrário e,
sobretudo, fatos não interessam. Nesta perspectiva, o olhar sobre o hoje pode apenas dar conta de
circunscrever o fatual e, assim, impregnado de fatos, tal análise não alcança uma reflexão
primordial.
Em outro extremo, vigora uma atitude que se pretende pós-metafísica, onde fenômenos da
contemporaneidade não somente tornam-se ocupação da filosofia, mas são elevados à condição de
regiões ontológicas, vejamos nas últimas décadas o êxito da própria filosofia política, filosofia da
tecnologia, filosofia social, entre outras. Este engajamento põe em evidência o espaço de ação do
discurso filosófico, o que também reflete uma crise institucional interna da filosofia contemporânea
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e sua luta para manter-se sob os holofotes, em meio à proliferação das áreas de domínio das ciências
humanas. A filosofia ‘engajada’ com o mundo é certamente um ícone desta crise, ao reivindicar uma
ação sobre as questões do contemporâneo e fazer crer que precisamos superar o tempo em que
filósofos apenas 'tinham ideias', e visto que ideias agora pertencem ao campo da 'história das ideias'.
Em resumo, somos confrontados com o que em princípio parece nos impor uma escolha: se
é próprio e característico da filosofia pensar o fundamental enquanto que atemporal, não pode ser
que seja igualmente de sua alçada um ocupar-se com o que acontece no hoje. Desta maneira,
situações de mundo numa determinada época, visto que estão fixadas objetivamente no tempo
presente, somente têm legitimidade como temática de estudo no âmbito de uma abordagem
predominantemente científica. Nesta acepção repousa, portanto, a ideia de que todo discurso que
tem por temática o que acontece no hoje, o atual, já se constitui de partida como uma mera
ideologia, visão de mundo [Weltanschauung], e que muito embora possamos admitir que uma visão
de mundo nasça da filosofia, ela não é per si autenticamente filosófica. Mas o que de fato difere tais
'modos' de pensar? Vejamos como Heidegger elabora esta distinção:
Toda visão de mundo ou visão da vida assere, ou seja, diz respeito ao sendo dos
seres. Elas asserem os seres, elas são positivas. Uma visão de mundo pertence a
cada existência humana e é como a cada vez a existência humana é historicamente
determinada. […] É justamente porque a essência de uma visão de mundo - e com
ela a formação de uma visão de mundo - pertence sobretudo a esta positividade, ou
seja, por causa de sua relação com seres, mundo sendo, existência humana sendo,
que a formação de uma visão de mundo não pode ser tarefa da filosofia – mas, sim
é a filosofia uma extraordinária forma original de visão de mundo. (HEIDEGGER,
v. 24, 1975, p.13, tradução nossa).

Nisto que agora se configura como a questão do lugar da filosofia, a questão inicial sobre a
determinação da dimensão do hoje, a qual deveremos conquistar para que assim faça sentido
afirmar que só é possível um filosofar sobre o hoje, não tem em vista a defesa do tradicionalismo.
Não se trata, portanto, de propormos uma ainda mais refinada compartimentalização do saber. Para
tal, já se mostra vigente a delimitação institucional das fronteiras do conhecimento, em especial na
realidade brasileira. Queremos em verdade evidenciar justamente o contrário: os limites do discurso
filosófico não se configuram pela determinação do que podemos ou não considerar temas dignos de
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sua ocupação. A distinção do pensar da filosofia advém fundamentalmente do seu caráter de pensar
ser, ao invés de pensar o que é. A filosofia, diferentemente das ciências em geral, carece de objeto
porque é ciência de ser. A filosofia é ciência de ser, isto quer dizer, mantém atenta a ser – mesmo
quando atem-se ao que é, sustenta-se no pensar ser. Desta maneira, este ‘ao invés’ se desenvolve e
se consolida invariavelmente num ‘através’ – além-através do que é, a filosofia pensa ser. É nesta
perspectiva fundacional que a filosofia, ainda que diferente de uma mera visão de mundo, pode se
acercar do contemporâneo.
A filosofia em sua essência não é a formação de uma visão de mundoErro!
Indicador não definido., mas talvez tenha justamente uma ligação elementar e
primordial com todas elas, até também com as não teóricas, inclusive a formação
de uma visão de mundo que é historicamente fática. Claro que a tese de que uma
formação de visão de mundo não pode ser tarefa da filosofia somente é válida se a
filosofia não disser respeito ao asserir, positivar dos seres. (HEIDEGGER, v. 24,
1975, p.13, tradução nossa)

O pensar da filosofia pensa ser – carece de objeto e se afirma precisamente nesta falta de
objetividade. Com isto, queremos dizer que o discurso filosófico - este que por princípio é sempre
um olhar no que é, visto que pensa ser além-através do tempo-presente – não é determinado pelo
caráter do fenômeno com o qual este se ocupa, mas pelo modo como essencialmente o tempopresente para ela se apresenta, numa dimensão temporal que projeta o pensar para além dos fatos.
Para além dos fatos poderia querer sugerir certa ultra temporalidade, se assim quiséramos dizer que
o olhar filosófico tem em mira algo além do real. Mas com este além apenas queremos indicar que o
discurso filosófico pode somente ocupar-se do mundo de hoje na medida em que seu olhar no que é
se mostra como uma visão, um insight, somente a partir de onde se dá a pensar filosoficamente.
Portanto, a caracterização da filosofia não pode ser dada pelo escopo do seu objeto de
pesquisa, pois quando dizemos que o próprio da filosofia é pensar ser, queremos justamente
enfatizar que a filosofia é um pensamento sem objetividade. É justamente na ausência de
objetividade que lhe é própria, que em qualquer que seja o fenômeno da contemporaneidade para
qual se volte, o seu pensamento, mira sempre, no que hoje é, o ser do presente – a dimensão
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essencial do hoje que instaura a própria possibilidade do pensamento que tem o caráter de
filosófico. Quem, portanto, se ocupa com o pensamento filosófico, ocupa-se de maneira privilegiada
e particular com o tempo do mundo, e não apenas com as coisas que acontecem no mundo. O olhar
privilegiado da filosofia no que é alcança assim outra instância de mundo; neste alcançar a filosofia
ganha sentido.
Se mantivermos em vista esta guia fundamental, não somente é possível que a filosofia se
ocupe com o que hoje é, como é imperativo que assim seja, para que possamos verdadeiramente
filosofar. A faticidade é, pois, via de acesso ao pensamento de ser. Desta maneira, podemos agora
reformular a concepção comum de que analisar fenômenos da contemporaneidade seja
invariavelmente operar uma visão de mundo, pois não é exatamente com o que, mas como - o
'como' do pensar o determinante do caráter filosófico.
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2.1.2 A dimensão do hoje

Conquistamos com a pergunta inicial sobre se é próprio da filosofia ocupar-se com
fenômenos da contemporaneidade um sim e não. O limite desta ocupação revelou-se passar ao largo
da definição do escopo do objeto de sua análise, visto que nos decidimos por interpretar a filosofia
como ciência de ser, sem objeto e, num certo sentido, sem objetividade. Ao contrário, alegamos ser
o hoje incontornável à filosofia, pois é invariavelmente além-através do que é que se dá a
possibilidade de se pensar ser. Desta maneira, fenômenos da contemporaneidade que perfazem a
faticidade abrem-se, enquanto acontecimentos, como situações de ser, dignas do pensamento
filosófico. Diante destas situações, a distinção entre o pensar filosófico e uma ideologia há de ser
conferido não pela constituição do factual que se oferece como ponto de partida da análise, mas
pela extensão desta abertura. Embora ambos os modos de pensar tenham como ponto de partida a
faticidade, a introvisão da filosofia vai além da visão de mundo, porque compreende o instante do
tempo-presente numa dimensão temporal originária. Neste sentido, podemos agora nos questionar:
de que modo é a essência do tempo-presente, de maneira que possamos dizer que a filosofia acede
uma dimensão temporal particular via faticidade? Pode o hoje ter um sentido fundamental para além
do fatual, a ponto de um pensamento sobre o hoje poder se desprender dos fatos que ocorrem no
contemporâneo? Como uma olhar no que é pode nos levar a pensar ser?
Já antecipamos que o pensamento filosófico ultrapassa a condição de mera visão de mundo
ao se acercar daquilo sobre o que investiga de maneira essencial. De maneira essencial quer dizer,
fundamentalmente, de modo que a coisa investigada se apresente como tal. De maneira fundamental
pode também querer dizer fenomenologicamente, a tal ponto que o que se dá a ser pensado, o
mundo de hoje, se deixe ver em seu modo de ser - não somente por suas propriedades, mas em
como ele é naquilo em que é - e, ainda que sempre diante de nós, eis que somos nós que
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questionamos – primordialmente, de encontro a nós. Com isto, queremos dizer que pensar
filosoficamente o mundo de hoje é ter o pensamento iluminado pela própria luz com a qual o
fenômeno se deixa ver. Esse pensamento olha o mundo ao modo do ‘como’. O ‘como’ pertence à
esfera do acontecimento e muito embora acontecimento diga respeito ao que é, foi ou pode vir a ser,
essencialmente, acontecimento é um sentido de ser. Se quisermos compreender como uma questão
filosófica é por princípio uma questão sobre o hoje, devemos olhar o acontecimento do que hoje é, a
faticidade, mirando a essência do seu presentar-se. Nela, vislumbramos a dimensão essencial do
hoje para a qual mira o olhar filosófico e que não é somente a temporalidade do discurso, mas, em
última instância, é a afirmação da própria possibilidade do discurso filosófico, hoje.
Para tornar evidente a dimensão essencial do tempo-presente, necessitamos, pois, emancipar
o hoje de sua condição de ‘agora’. Desta tarefa depende a ideia de que o discurso filosófico somente
ultrapassa a condição de crítica sociocultural, de uma visão de mundo quando se encontra afinado
com uma temporalidade essencial do tempo-presente. Visto que nos decidimos por seguir o
caminho de pensamento de Heidegger, comecemos, então, por conquistar o sentido temporal do
hoje por ele explicitado, a partir da análise da estrutura da faticidade [Faktizität] da existência
humana num determinado tempo.
A temática do hoje se encontra no pensamento de Heidegger desde antes de Ser e Tempo
(sobretudo no Vol. 63, escrito em 1923) e em verdade perfaz um passo decisivo na construção de
sua analítica da presença. Afinal, é para o homem do cotidiano que Heidegger volta seu olhar ao
descrever os modos fundamentais de ser da existência humana. O ser humano é originariamente serno-mundo [In-der-Welt-sein], ser-com [Mitsein], ser-para-morte [Sein zum Tode], etc., mas é
importante manter em mente que o sentido originário desses modos de ser não quer dizer que estes
prescindam da existência contemporânea, esta que, respectivamente, se comunica, vive em
sociedade, que é mortal. Em Ser e Tempo, poderíamos imaginar uma investigação analítica do modo
de ser do homem que fosse ‘direto ao ponto’, ou seja, que abordasse desde início e exclusivamente
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os modos de ser originários da existência humana, já que estes se encontram no âmbito de sua
propriedade [Eigentlichkeit]. Mas, justamente, ocorre o contrário: a análise do homem banal é
precisamente a via de acesso à estrutura existencial da presença. Nela, Heidegger apresenta o
homem em sua extensão [Erstreckung], descreve o que lhe é próprio e mais corriqueiro, muito
embora recorra a um aparato terminológico por demais rebuscado, o que apenas evidencia seu
esforço sobre-humano em nos levar a compreender quem é o homem, para além da definição
tradicional de homem. É a gente do dia-a-dia, a gente do senso comum, quem nos dá a indicação
para o seu sentido existencial, ou seja, para se pensar ser a partir do ser do humano. O cotidiano é o
caminho de passagem que leva ao fundamento, ao novo começo que Heidegger quer propor à
filosofia. Neste sentido, constitui-se de um equívoco tomar a existência cotidiana como menos
verdadeira, menos originária. Devemos insistir no esforço de não nos deixarmos desviar por uma
ética do existir humano, pois o homem em sua faticidade, em sendo precisamente o ‘como’ do seu
ser no seu modo de viver a vida e lançar-se no acontecimento de mundo, mantém vigente através da
sua experiência de ser a possibilidade de se pensar ser. O cotidiano, portanto, é o espaço-jogo da
existência humana como existência histórica. Consequentemente, o seu hoje, guiado pela tabuleta
do calendário, antecipadamente e de maneira fundamental já se deu numa relação de apropriação
com ser - esta que é uma relação ao modo do tempo - temporalmente.
O decisivo é que o hoje seja levado ao ponto de partida da análise, de tal maneira
que a característica de ser já se torne visível nele. [...] O hoje pode ser inteiramente
definido em seu caráter ontológico de ser o como da faticidade (existência)
somente quando tornamos explicitamente visível o fenômeno fundamental da
faticidade: “temporalidade” (não uma categoria, mas um existencial).
(HEIDEGGER, v. 63, 1988, p. 31, grifos do autor, tradução nossa)

Mas como a faticidade pode se mostrar diferente do agora, de maneira que transcenda ao sentido
categorial de passado, presente e futuro? Como Heidegger concebe a temporalidade do ser humano
e das coisas é chave para compreendermos a dimensão essencial do hoje. Tradicionalmente,
compreendemos tempo e por conseguinte a temporalidade das coisas de maneira lógico-linear, quer
dizer, através de uma constância de momentos, encadeados de maneira progressiva e infinita. O
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tempo passa e passamos com o tempo. Nesta concepção ou mesmo que consideremos a teoria da
relatividade, o tempo ainda é concebido de modo lógico-matemático, uma categoria adicional ao
espaço. Espaço-tempo constituem, portanto, o vértice da vida. O tempo em sua constância se
sucede, queiramos ou não, o tempo já marcava o passar das coisas, mesmo antes do advento do
Homo Sapiens, o tempo do calendário com o qual também se medem as rochas e se calcula a idade
da terra - este tempo, imutável, infinito é o tempo aristotélico da sucessão de agoras, mas também é
o da historiografia, é sempre o tempo que passa e que não podemos ultrapassar.
Mas, se bastasse ao tempo ser definido em sua databilidade própria, esta a partir da qual
então se medem as ocorrências humanas, pontuadas num determinado espaços de tempo, o tempo
seria de tal maneira uniforme que não poderia ser que a existência humana fosse capaz, por
exemplo, de entediar-se. Um mesmo espaço de tempo, cronologicamente é invariável e infinito,
pode nos parecer tão longo na disposição do tédio e por vezes, tão curto quando nos entretemos
prazerosamente numa ocupação. A possibilidade real do tédio torna, no mínimo, problemática a
concepção comum do tempo, pois se é possível para nós experienciar o tempo de maneira distinta, é
necessário que o tempo se dê, de alguma maneira, e também antecipadamente, num espaço interno
de nossa existência. Mas, então, com isto queremos dizer então que o tempo 'verdadeiro' é este que
determinamos através de sensações que se poderiam denominar psíquicas? Em nenhuma das duas
possibilidades podemos verdadeiramente encontrar o sentido do tempo: “O tempo não é obra do
homem; o homem não é obra do tempo” (HEIDEGGER, v. 14, 1979, p.262, tradução nossa).
A resposta não poderá ser encontrada se continuarmos a perguntar pelo que o tempo é.
Enquanto procurarmos por uma coisa, um ente, não atingiremos o pensamento sobre o tempo, pois
isto equivaleria a dizer que o tempo ele mesmo, enquanto ente, se dá no tempo de um determinado
tempo e restaríamos em círculos ou teríamos que nos decidir por nos desvencilhar da questão
recorrendo ao dogma do mistério. Ao invés disso, podemos simplesmente pensar tempo através do
que é – na vigência [Anwesenheit] do que é. No instante em que algo é, dá-se tempo; o ser de toda
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coisa, a sua presentificação é ela mesma temporalidade. A unidade de passado, presente e futuro
guarda ainda outro fundamento: o que ainda não está presente, o futuro é privilegiadamente
soberano, condição de possibilidade do fluxo temporal. Esta inversão da lógica formal do tempo é
curiosamente também uma percepção lógica da manifestação da temporalidade, pois para que
possamos dedutivamente determinar algo no tempo ou uma ocorrência como categorialmente algo
‘passado’, é preciso que haja, como condição de possibilidade, uma ocorrência no presente - ou
seja, somente diante da afirmação no presente pode algo como um ente ou ocorrência ser
identificado como passado. Mas este presente não é senão – em relação ao passado que acabamos
de reconhecer, algo futuro. Essencialmente, o porvir, a todo instante, as ocorrências que passam
com o tempo - o futuro tem primazia. “Porvir não significa aqui um agora que, ainda-não tendo se
tornado “real”, algum dia o será. Porvir significa o advento em que a presença vem a si em seu
poder-ser-mais próprio.” (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 410, grifos do autor) A presentificação do
que é, enquanto dádiva temporal de ser, é, portanto, o caminho de acesso para o pensamento de ser.
A faticidade, a região espaço-temporal de presentificação do que é; o homem como ele é nos leva a
pensar ser. O viger de uma coisa ou uma ocorrência, seu estar aí tem em si uma significado
determinado temporalmente, de maneira que torna-se significativo, seu significado aponta
antecipadamente para o ser-acontecer do que somos capazes de nomear. “Significativo quer dizer:
ser, existir no como de determinado significar [Be-deuten].”(HEIDEGGER, v. 63, 1988, p. 93,
tradução nossa)
O significado de uma coisa que aparentemente posteriormente 'extraímos' de sua
presentificação no agora, é de fato a significância que se dá antecipadamente na própria aparição
disto que é. Esta conjunção de ser e tempo que não se deixa apreender entitativamente, visto que
nem ser nem tempo têm a propriedade de existir como algo que é, a todo instante se mantém oculta
na própria presentificação do que nos chama a atenção, daquilo que a todo instante significamos.
Quando formulamos uma proposição positiva, quando por exemplo dizemos que este livro é –
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significamos livro, mas somente à medida em que a coisa que o livro é já para nós se apresentou;
pois como nos permite dizer a língua portuguesa, o livro está (pontuadamente se desvela a
dimensão essencial na qual este estar significa ao mesmo tempo: é (ser) e viger (tempo).
A partir da compreensão da temporalidade originária do presente, torna-se evidente que a
convencional estrutura de ‘agoras’ contínuos na qual o homem se percebe e orienta temporalmente
as suas realizações, na medida em que mede o seu tempo a partir de suas ocupações, somente é
possível porque o que Heidegger chama de significância [Bedeutsamkeit] fundamenta
antecipadamente a possibilidade da existência humana então ‘marcar’ o tempo, feitos e fatos que
contam o tempo como tempo vivido que constituem sua história como passar o tempo. Assim,
afirma Heidegger (v.2, 2006b, p. 518-519):
Na interpretação vulgar do tempo falta tanto a possibilidade de datação como a
significância. A caracterização do tempo como mera série de um após outro não
permite que essas duas estruturas “venham à luz”. A interpretação vulgar do tempo
as encobre. A constituição ekstática e horizontal da temporalidade, na qual se
fundam a possibilidade de datação e a significância do agora é nivelada por esse
encobrimento. Os agora são, por assim dizer, enquadrados nessas remissões e se
enfileiram simplesmente um ao outro para constituir a série de um após outro.

Somente com base neste esforço do pensamento para se desobjetificar, mas também des-subjetificar
o tempo, pode o tempo-presente, pode o hoje se revelar em sua dimensão essencial, esta que
precisamente é via de acesso para o pensamento filosófico. O hoje, portanto, necessita ser visto em
sua essência para além do ‘agora’, como um espaço de tensão em que ao mesmo tempo impera um
vigor-de-ter-sido [Gewesenheit], em todo momento evocado pela atualização da vida sempre e ‘a
cada vez minha’ da presença, e onde também predomina um porvir [Zukunft], na constante
antecipação que é o seu próprio lançar-se em suas possibilidades de ser. O mero agora do dia-apósdia ancora-se nessa tensão originária, apaziguando sua estranheza, circunscrevendo assim o ser e
fazer do homem como sendo de sua inteira responsabilidade. Cada ação no agora lhe parecerá
sempre o resultado positivo ou negativo de seu passado, o que lhe foi possível herdar
historicamente. No seu momento, no seu ‘quem sabe faz a hora’, o futuro então parece depender do
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seu hoje, parece esperar para acontecer de acordo com o modo como o homem age imediatamente
‘no’ agora, sendo ele mesmo quem dá o compasso do tempo, quem divide o tempo num antes e
depois de cada feito. O futuro somente é possível caso sua possibilidade seja de antemão
determinada pela realidade. O passado, o que ficou para trás e não tem mais jeito, lhe pertence
como memória dos erros e acertos da humanidade, está à sua disposição como referência normativa,
constitui sua experiência de vida.
Para o homem contemporâneo, o hoje é uma experiência que ele faz em sendo com o tempo.
O acontecimento de mundo é narrativa humana entendida como história. Esse ‘com o tempo’ se
estabelece a partir de uma relação de concordância, de ce qui va avec, apoia-se na ação humana a
partir da qual se dão os fatos que se sucedem um após outro. Assim, o homem segue contemporâneo
somente na medida em que representa a sua vivência à maneira de uma relação de concordância
com o seu tempo. A presença “faz a experiência do que ‘com ele’ acontece, como acontecendo ‘no
tempo’. Da mesma forma, os processos da natureza animada e inanimada vêm ao encontro ‘no
tempo’. Eles são intratemporais”. (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 468) De outra forma, o hoje em
sua essência é o espaço existencial-temporal no qual antecipadamente a existência humana pode se
lançar no tempo, sendo, a cada vez, não uma somatória do seu antes e depois, mas eminentemente a
possibilidade do seu antes e depois que, em já sendo, torna visível o agora, confere ao homem o
caráter de contemporâneo.
O hoje, essencialmente entendido como faticidade, é a própria espacialidade da presença seus limites não podem ser determinados pelo seu começo e fim, mas, sobretudo, circunscrevem
começo e fim. Com isto, não dizemos que a essência do hoje é algo inapreensível para o homem
cotidiano; mas, eminentemente, enquanto dado no tempo que é a cada vez seu, ela é a condição de
possibilidade de sua vivência histórica, o que lhe possibilita perceber-se como contemporâneo.
Nessa percepção já essencialmente se deu a temporalidade originária da faticidade, esta que é
definida por Heidegger como um piscar de olhos, como instante [Augenblick]:
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Fundamentalmente, o fenômeno do instante não pode ser esclarecido pelo agora. O
agora é o fenômeno temporal que pertence ao tempo da intratemporalidade, o
agora “em que” algo nasce, perece ou simplesmente se dá. “No instante”, nada
pode ocorrer. Ao contrário, enquanto atualidade em sentido próprio, é o instante
que deixa vir ao encontro o que, estando à mão ou sendo simplesmente dado, pode
ser e estar “em um tempo”. (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 424, grifos do autor)

A distinção entre uma atualidade própria e imprópria, ou seja, a diferenciação entre a compreensão
originária e a compreensão vulgar do tempo presente, é fundamental para entendermos o que está
em jogo no pensamento de Heidegger sobre sua contemporaneidade, em que consiste para ele a
questão do hoje. Com ela, adquirimos a noção de que é a temporalidade inerente à presença que, de
fato, condiciona o tempo do mundo no qual os fatos do mundo podem vir a ser intratemporais e no
qual a própria totalidade das significâncias pode se dar como mundo. Essa temporalidade própria do
presente a cada vez minha da presença é precisamente o que em nosso contexto interpretamos como
a dimensão essencial do hoje.
O pensamento filosófico que pensa a atualidade como instante espacial de decisão da existência
humana pensa, portanto, para além do fatual. Sendo capaz de perceber a atualidade originária do
hoje, tal pensamento encontra-se, assim, liberto da sequencialidade do agora e pode perceber o hoje
filosoficamente. Assim, podemos dizer: o olhar filosófico sobre o que é alcança e se mantém numa
dimensão do presente que a todo o momento foge, escapa ao homem contemporâneo. O olhar que,
ao modo de uma introvisão no que é [Einblick in das was ist1], percebe e se refere ao que é, somente
enquanto abrigado no instante. A temporalidade do discurso filosófico sobre o hoje se afina com
certo sentido de presente que, no entanto, encontra-se para além da observação da cotidianidade.
Contudo, porque o pensamento tem como via de acesso o hoje como fenômeno da faticidade, este é
sempre um além-através da cotidianidade. Não por outra razão, o discurso filosófico de Heidegger
parte da observação da cotidianidade e especialmente quando se ocupa de acontecimentos de

1

.Fazemos aqui uma referência explícita ao Vol. 79 das Obras Completas de Heidegger, composto pelas
Conferências de Bremen "Das Ding”, “Das Ge-Stell”, “Die Gefahr” e “Die Kehre”, que para nós representa
emblematicamente o olhar do filósofo sobre a contemporaneidade. HEIDEGGER (2005a)
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mundo pode sempre parecer (a um olhar menos) atento tratar-se de uma mera crítica da atualidade,
quando em verdade diz respeito ao próprio sentido de ser. Aceder ao pensamento de ser inicia-se no
olhar sobre como somos no agora.
O pensamento da filosofia sobre o hoje é desperto para a faticidade, pois é afinado com a
constituição fundamental do tempo do mundo. É um pensamento que se dá além-através da vida
fática da presença, do homem público em sua publicidade [Öffentlichkeit], olhando para o seu
projetar-se, sua capacidade de autoconhecimento, na qual ele constantemente se apoia para poder
seguir na vida. É um pensamento que responde à pergunta sobre “quem sou eu”, não em termos “do
que eu sou”, mas “como eu sou” e, assim percebe que o ser humano se determina invariavelmente
como histórico – viver é um historiar o acontecimento do mundo. O discurso filosófico é sempre
para além-através dos fatos, pois pode compreender a faticidade como o de onde a presença retira a
compreensão fatual de si.
O discurso “sobre” si mesmo é o modo público e mediano no qual a presença se
leva em conta e se garante. O que reside nesta fala é uma compreensão
determinada que a presença tem de si: o parâmetro “como quê” nos termos dos
quais ele se refere a “si mesmo”. Esta fala é, contudo, o como no qual o modo
determinado de ter-sido-interpretado [Ausgelegtheit] se coloca à sua disposição.
Este sido-interpretado não é algo que poderia ser adicionado à presença,
externamente aplicado a ele, afixado a ele, mas, ao contrário, é algo que vem dele
mesmo, é do que ele vive, a partir do qual ele é vivido (o como de seu ser).
(HEIDEGGER, v. 63, 1988, p.31, grifos do autor, tradução nossa)

O discurso sobre si mesmo é, todavia, para Heidegger, um “dizer agora” no qual o homem é com o
tempo, conta com o tempo para medir e determinar sua vida e suas realizações. Os múltiplos de
agora perfazem uma cadeia sucessiva de fatos que só podem ser compreendidos como vivência
[Erlebnis]; é o tempo do mundo, o que Heidegger chama de tempo-agora [Jezt-Zeit]. Este se
estrutura a partir de uma possibilidade de databilidade [Datierbarkeit] que já é dada à presença e
que constitui sua habilidade de contar com o tempo que passa.
Ao explicitarmos a concepção vulgar do tempo presente - aquela em que se encontra o
discurso do homem público sobre si mesmo, a partir de uma compreensão originária do tempo
presente – na qual se mantém, de onde e para onde olha o discurso filosófico, abrimos espaço para a
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compreensão da dimensão essencial do hoje, esta na qual o homem contemporâneo e o mundo de
hoje podem ser compreendidos filosoficamente. Também com isto estabelecemos uma distinção
entre o discurso filosófico e a visão de mundo, a autocompreensão do homem na qual se movimenta
o discurso científico-social contemporâneo. Nesta distinção que comprovamos ser também uma
distinção temporal, expomos a parenteticamente a crise do lugar do pensamento filosófico na
contemporaneidade em meio ao discurso das Humanidades. Contudo, reconhecemos que alguém
sempre haveria de objetar que são muitas as filosofias de hoje e muito mais numerosos são os ‘hoje’
da história do pensamento humano. Dessa forma, não parece haver muita clareza em assegurar o
status de filosófico a um determinado discurso, somente porque este se acerca do problema da
contemporaneidade numa determinada perspectiva temporal que, para ele, se apresenta
privilegiadamente. Assim, guardemos, por ora, a dimensão essencial do hoje que tornamos evidente
através da interpretação heideggeriana da faticidade e tratemos agora de problematizar o olhar para
o hoje da filosofia de nossa contemporaneidade, a fim tornar claro os limites do discurso
contemporâneo que consideramos parte da visão de mundo, muito embora se deem como
filosóficos.
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2.1.3 A filosofia de hoje

A filosofia de nossa atualidade também se ocupa em pensar o sentido do contemporâneo. A
multiplicidade de expoentes ou diferentes correntes de pensamento não impedem, porém, que
possamos nos deter num singular exemplo e através dele tornemos evidente o caráter predominante
do discurso da autocompreensão do homem – este que problematicamente não alcança a dimensão
essencial do hoje. Escolhemos, portanto, analisar em particular a conferência de Giorgio Agamben
(2008), intitulada O que é o contemporâneo. O olhar de Agamben sobre a contemporaneidade,
expresso no próprio modo como o filósofo define o contemporâneo, nos servirá de contraponto ao
pensar-ser, pois como demonstraremos submete o pensamento filosófico do hoje a serviço de uma
análise histórico-antropológica na qual o tempo e, por conseguinte, a contemporaneidade, funda-se
no próprio homem contemporâneo. Logo de início, Agamben define o homem contemporâneo
como:
[...] aquele que percebe a escuridão do seu tempo como alguma coisa que lhe diz
respeito, que não cessa de interpelar-lhe. Escuridão é algo que - mais do que
qualquer luz - se volta diretamente e singularmente para ele. Contemporâneo é
aquele que recebe em plena face o facho das trevas que provém do seu tempo.
(AGAMBEN, 2008, p. 15, tradução nossa)

Agamben em seu argumento recorre ao fenômeno da modapara ilustrar “essa experiência especial
que chamamos de contemporaneidade” (p. 17). O que se segue é uma explicação de que a moda, ao
estabelecer para o homem a condição de se estar ou não na moda, opera uma cesura no tempo,
sobretudo em seu caráter de antecipação de si mesma – isto é, visto que a moda dita uma tendência
que só se concretiza na ação de aceitação do público, quando a última moda estiver nas ruas,
imediatamente, esta moda se autodetermina como ultrapassada. Na ambiguidade de ser o que está
na moda e ser tendência, a moda também é como que simultaneamente fora de moda. Assim sendo,
para Agamben, a moda é “constitutivamente uma antecipação de si própria e, precisamente por isso,
sempre em atraso, possuindo sempre a forma de uma soleira inapreensível entre um ‘ainda não’ e

39
um ‘não mais’”. (p. 18) Ele apresenta ainda outra característica da moda que remete ao sentido de
contemporaneidade, a qual advém de sua própria inserção e definição no tempo:
No próprio gesto no qual o presente divide o tempo segundo o “não mais” e um
“ainda não”, ela estabelece com esses “outros tempos” – certamente com o
passado e talvez ainda com o futuro – uma relação peculiar. A moda pode,
portanto, “citar” e, deste modo, resgatar qualquer momento do passado (os anos
20, os anos 70, mas também a moda do império ou neoclássica). Ela pode assim
relacionar aquilo que havia dividido inexoravelmente, pode chamar de novo,
revocar e revitalizar aquilo que havia declarado morto. (p. 20, grifos do autor)

Nesse contexto, a moda dita moda, dita um modo de ser do homem e pode tornar possível que um
tempo seja revivido, relançado, trazido à tona ou, da mesma maneira, banir uma época, execrá-la ou
conferir a ela o status de passado. A moda, como signo da contemporaneidade, opera o tempo,
sobretudo o tempo passado, o que para Agamben constitui-se como uma “relação especial”: “A
contemporaneidade se inscreve de fato no presente assinalando-o, sobretudo, como arcaico.
Somente aqueles que percebem indícios e assinaturas do arcaico no mais moderno e recente podem
ser contemporâneos.” (p. 20) Ao ser avant-garde, a moda invariavelmente posiciona o que está em
relação a si como démodé. Em Agamben, essa reflexividade faz com que o passado, como o arcaico
e originário, se instaure no presente, e somente aqueles capazes de estabelecer e ser nessa relação
são os verdadeiramente contemporâneos. Dito de outro modo, aquele que é contemporâneo percebe
no presente o seu quê de passado, o seu vínculo com a origem - por esta razão, ele diz ainda que o
acesso ao presente se dá na forma de uma “arqueologia”,
Pois o presente não é outra coisa senão a parte não vivida em todo o vivido. Aquilo
que impede o acesso ao presente, o que, por alguma razão (seu caráter traumático,
sua vizinhança excessiva) não conseguimos viver. A atenção para com este “não
vivido” é a vida do contemporâneo. E ser contemporâneo significa, neste sentido,
voltar a um presente em que jamais estivemos. (p. 22, grifos do autor)

Nesta concepção de “não vivido”, o anteriormente mencionado caráter de “ainda nãoErro!
Indicador não definido.” caracteriza-se como uma constante remissão ao tudo que já foi um dia –
o presente é uma constante tensão, mas somente enquanto em relação ao passado, e aquele que é
contemporâneo vive essa tensão porque sabe reconhecer, perceber no seu hoje os sinais de sua
origem. Assim, aquele que é verdadeiramente contemporâneo estabelece e vive nessas relações,
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divide o tempo em vários tempos, é capaz de “introduzir no tempo uma desomogeneidade
essencial”. (p.23) Deste modo, o homem contemporâneo é concebido como aquele que vê essa
diferença. Ao vê-la, o homem contemporâneo habita na diferença, faz parte autenticamente dessa
tensão. Aquele que vê, surge então como o que antevê, e desta maneira Agamben vai recorrer então
à alegoria do tempo messiânico e à palavra de São Paulo para demonstrar, com o fenômeno da
parousia [παρουσία], que aquele que é contemporâneo, ao estar à frente do seu tempo, faz do
presente, passado, faz do presente, história. Em sua definição final do homem contemporâneo, ele
diz:
[...] é exatamente aquele que dividindo e interpolando o tempo vê-se em grau de
transformá-lo e de colocá-lo em relação com outros tempos, de ler a história de
maneira inédita, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira
alguma de seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não poderia não
responder. É como se aquela luz invisível que constitui a obscuridade do presente
projetasse a sua sombra sobre o passado e este, tocado por este facho de sombra,
adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. (p. 24, grifos do autor)

De maneira geral, a compreensão que Agamben faz do homem contemporâneo confere a este
homem o lugar de agente e, não por acaso, configura o tempo da existência humana como uma
estratificação linear de acontecimentos que cabe a ela relacionar, justapor, contrapor, enfim,
perceber – um perceber que é como um levar em conta e ordenar, ao ponto em que depende desse
questionar a existência do que é questionado.
Neste sentido, o discurso filosófico de Agamben sobre o contemporâneo e, especialmente,
sobre o homem contemporâneo, permanece no âmbito do “discurso sobre si” da publicidade, uma
compreensão na qual o mundo se define a partir do próprio homem e de seus feitos, e mesmo o
presente, o hoje, é somente enquanto em relação a ele: o homem é com o tempo, contemporâneo.
Neste discurso, onde o caráter linear de sua temporalidade não por acaso condiciona e posiciona a
existência humana sendo com o tempo, agente do tempo, a contemporaneidade é “uma
experiência,” e mesmo aquilo que Agamben concebe como o tempo que “não cessa de interpelarlhe” está condicionado a uma relação de exclusividade para com essa interpelação, de maneira tal
que o homem, aquele que é interpelado, é seu próprio leitmotiv, numa interminável circularidade,
característica de seu discurso sobre si. Nesta caracterização exemplar de como o discurso filosófico
contemporâneo concebe a noção de contemporaneidade e, por conseguinte, tem acesso à questão do
contemporâneo, podemos tornar explícito como o discurso do “dizer agora” funda-se na visão
clássica e linear de temporalidade, o que, precisamente, nos impede de pensar a dimensão essencial
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do hoje e o que faz emergir, por sua vez, o homem denominador do seu presente, passado e futuro,
o homem contemporâneo.
Muito embora certo aparato terminológico e estilístico que lhe é característico sustente e
legitime o discurso de Agamben como filosófico2, sua perspectiva do homem contemporâneo resta
impregnada do caráter de agencialidade – quando, por exemplo, ele afirma: “justamente através
desta cesura, desta interpolação do presente na homogeneidade inerte do tempo linear, o
contemporâneo põe em obra uma relação especial entre os tempos” (p. 23). Tal caráter reside numa
perspectiva temporal que não é capaz de olhar além-através do hoje, na medida em que somente
pode acercar-se do hoje a partir do presente, do vivido pelo próprio homem. Neste hoje, revela-se a
posição do homem contemporâneo; o homem é com o tempo, calculador do seu próprio tempo.
Nesta medida, o hoje somente pode ser apreendido como atualidade que exige do próprio homem
engajamento e ação.
Vemos que a concepção de homem contemporâneo apresentada por Agamben ainda prendese a uma temporalidade linear, que é condicionada precisamente pela autocompreensão humana em
seu caráter de agencialidade. Ainda que o filósofo faça a advertência de que a questão da
contemporaneidade para ele “não tem lugar simplesmente no tempo cronológico” (p.17). Na
ilustração da moda como “experiência especial do tempo que estamos chamando de
contemporaneidade”, vemos que é o “perceber” humano que produz a cesura que o legitima como
contemporâneo; um perceber que, em verdade, não é mais do que um operar, ordenar o tempo com
o qual ele pode contar.
De volta ao homem contemporâneo que Agamben nos apresenta, temos no exemplo especial
da alegoria da moda o agora fatídico, em última instância, fruto apenas de um homem de
consciência afinada. O homem contemporâneo é um reconhecer-se e, deste modo, cabe a ele
ratificar no “perceber” o passar do tempo, ser com o tempo. A concepção clássica do tempo, na qual
“O presente não é senão a parte não vivida de todo o vivido,” resume a vida humana a um prestar
contas com a sua própria história, na qual a existência humana se assume como o todo de “minhas”
conquistas, somadas à expectativa do que vem por aí. Logo percebemos que nesse contexto o
presente, embora pareça num primeiro momento ditar-se pelo futuro no modo da curiosidade, de
fato orienta-se pelo passado, visto que o futuro neste contexto a ele se subjuga categorialmente.
Assim, Agamben pode dizer que “ser contemporâneo significa nesse sentido voltar a um presente

2

. Aqui fazemos referência a recursos retóricos aos quais o filósofo recorre na referida conferência, tais como a
introdução da alegoria da poesia como ‘categoria de pensamento’ e da figura do poeta como ideal de discurso (“o
poeta—o contemporâneo”), o uso do discurso da ciência como contraponto (o fenômeno da escuridão pensado pela
neurofisiologia, astrofísica), etc.
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em que jamais estivemos”, e assim a ideia do homem que percebe a “assinatura do arcaico” resumese a um homem contemporâneo que conta o tempo como tempo vivido que é em relação a essa
origem, ao passado. A imposição do tempo passado se mostra sobremaneira na alegoria da moda,
que estabelece “certamente com o passado e talvez ainda com o futuro – uma relação particular.” A
moda divide o tempo que pode ser contado a partir dela e por ela num “ainda-não”, que em verdade
nada mais é, nesse contexto, que o antes; e num “não mais” que se resume a um depois. O tempo da
moda é o tempo que passa e que ela assim recupera e retrabalha e, por consequência, seu tempo
circunscreve-se nos limites do calendário, sem deixar suspeitar que, para que assim seja, é preciso
que antes e originariamente o tempo se coloque na dimensão do devir. Dito de outro modo, como
nos ensina Heidegger, é preciso haver a primazia de um futuro no qual tanto o passado como o
presente se põem em relação no acontecer.
Essa dimensão temporal, no entanto, escapa ao homem contemporâneo, é obliterada pelo
humanismo do agente e o que se vê é apenas a possibilidade de retração - no presente - do que vem
depois. Todo o prisma pelo qual o tempo e o mundo são apreendidos inscreve-se, portanto, num
antes e depois; e o hoje, o presente, é apenas o seu divisor comum. O contemporâneo é o “dizeragora”, quer dizer, o atual. Do homem contemporâneo se diz que este é à frente do seu tempo,
precisamente porque a todo instante traz para frente o que está para trás enquanto passado, ou para
trás o que está à frente, enquanto futuro; ordena o tempo no seu presente através da fala do
autoconhecimento, autopercepção, ou seja, enquanto discurso historiográfico.
Ao homem lançado na faticidade, posicionado no imediatismo do presente, não é dado
perceber a dimensão essencial do hoje. O homem contemporâneo é o homem histórico que marca o
passar do tempo através de seus feitos e a partir dos seus feitos pode vir a conceber o tempo que
passa. Contudo, se pensamos com Heidegger, compreendemos que a existência humana é
primordialmente historial, quer dizer, constitui-se privilegiadamente o próprio âmbito do seu
acontecer, nisto que é uma relação de ser. É precisamente a partir desta relação, a partir do
movimento pelo qual ser se retrai e as coisas do mundo são, que o homem é então provocado a
reconhecer o tempo e o que é a partir da perspectiva exclusiva de seus afazeres e ocupações. A
existência humana está fadada a compreender o que é apenas como vivência. Na autopercepção
temporal do homem cotidiano dá-se a história fatual, que recebe seu fundamento na historicidade
[Geschichtlichkeit], na temporalidade originária do homem historial. Por outro lado, no sentido do
homem histórico, estão abarcados todos os significados com os quais o homem lida com o seu
passado a partir do próprio fazer humano. A história fatual, ou “historicidade imprópria” da
presença, circunscreve como a existência humana conta o tempo e conta com tempo no âmbito de
suas realizações. Nela, o passado é de todo ambíguo: ou não tem efeito sobre o presente, sendo o
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que ‘já era’, mera ilustração do tempo de outrora, ou é como legado, um conjunto de situações que
pode ou não vir a ser ativado e assim determinar uma situação futura. Em ambos os casos é sempre
uma databilidade de fatos manipulada na historiografia da vida vivida da presença.
A historicidade imprópria mantém velada a ex-tensão originária do destino.
Inconsistente enquanto impessoalmente-si-mesma, a presença atualiza o seu
“hoje”. Aguardando o imediatamente novo, ela já se esqueceu do antigo. [...]
Perdido na atualização do hoje, o impessoal compreende o “passado” a partir do
“presente”. A temporalidade da historicidade própria, ao contrário, enquanto
instante que antecipa e retoma, é uma desatualização do hoje e uma desabituação
dos hábitos impessoais (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 484, grifos do autor)

O homem de plenos poderes, o qual o discurso das Humanidades exige uma posição diante das
mazelas da contemporaneidade ou no qual o discurso da filosofia engajada atribui a
responsabilidade da ação não é, senão, numa concepção heideggeriana o limite da existência
humana lançada em sua faticidade, na constante decisão de suas possibilidades. Ao se deixar ser
com o tempo e na interpretação das coisas e ocorrências no mundo como uma sucessão de eventos
disparada pela sua ação, este homem é pura contradição - ao mesmo tempo vítima e algoz de sua
condição contemporânea. O homem contemporâneo vive sempre no limite de sua existência, se
autocompreendendo nesta que é uma contradição fundamental. Este homem apenas pode construirse no aberto do dia após dia, responsabilizar-se integralmente pelos ‘erros' do passado, prever o
futuro ou, simplesmente, ser contemporâneo, na medida em que ele já se movimenta na unidade da
totalidade de sua estrutura temporal de ser, esta na qual o seu ainda-não já é: “O ainda-não já está
incluído em seu próprio ser, não como uma determinação arbitrária e sim como um constitutivo.
Analogamente, a presença, enquanto ela é, já é seu ainda-não.” (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 318)
No pensamento que acede à dimensão essencial do hoje vislumbramos a radicalidade do
modo de ser do homem, já sempre marcada pelo que ele é e também pelo que ele não é em suas
possibilidades. Os seus feitos são a própria cadência do tempo e também estão localizados no
tempo, nesta relação que, em última instância, evidencia o nexo entre técnica e história. Desta
maneira, na concepção tradicional do tempo com a qual contamos, o homem reconhece-se primeiro
e na maioria das vezes a partir de seu hoje - reconhece-se como contemporâneo de maneira tal que o
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que constitui o saber e o estar ciente do seu passado é a experiência vivida que ele traz consigo e
rememora em termos de uma atualização. Ele reconhece-se igualmente como contemporâneo na
medida em que o seu futuro é propriamente o que ele antevê e provisiona em termos de uma
atualização. O “não-mais” e o “ainda-não” tornam-se atuais somente na medida em que a realidade,
o seu agora, tem validade única e exclusivamente no espaço de ação do fazer humano, ou seja, em
seu ser técnico.
É somente nesta perspectiva técnico-histórica que, por exemplo, a moda vem a ser percebida
como numa relação especial com o tempo, a partir da qual é capaz mesmo de determiná-lo. Nesta
concepção impera um sentido de presente no qual a essencialidade do hoje, aquela mantida no
aguardar do instante, não pode ser alcançada. A primazia do porvir é obliterada pela imediaticidade
curiosa do agora. Contudo, originariamente é no porvir que reside o modo imperativo originário no
qual o homem pode ser em suas possibilidades. Na faticidade, porém, o homem histórico pode
apenas ‘encarar’ o espaço de ação e não a abertura na qual tal se projeta. O que é lhe aparece como
vivência, como resultado de um encadeamento sucessivo de acontecimentos fatuais que ele mesmo
engendra.
Mas se necessitamos caracterizar o tempo a partir do presente compreendemos o
presente como o agora à diferença do não-mais-agora do passado e do ainda-nãoagora do futuro. Atualidade significa, porém, ao mesmo tempo vigência. Não
estamos, contudo, acostumados a determinar o que é próprio do tempo, tomando
como ponto de referência o presente no sentido de vigência. Representamos, muito
antes, o tempo - a unidade de passado, presente e futuro - a partir do
agora.(HEIDEGGER, v. 14, 1979, p. 258)

No âmbito da faticidade, a existência humana age num tempo dado e nessa ação do agora reside a
dupla responsabilidade de ser o resultado das escolhas que só lhe couberam herdar do passado e de
ser o resultado das decisões que lhe caberão tomar no futuro. Nesse sentido ele pode ser arcaico e,
ao mesmo tempo, avant-garde. Contudo, reconhecemos, acaso concebamos o tempo como esta
linha aplainada de ocorrências sucessivas no curso técnico-histórico (ou seja, o percurso do fazer
humano), estaremos presos ao âmbito da supra-ação fática da existência, esta na qual se dá a
contradição em que ele aparentemente tudo pode e nada pode – em verdade, isto significa: recusar o
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homem como poder-ser e reduzi-lo a um objeto intratemporal, determinado pelo curso dos
acontecimentos no mundo e ao mesmo tempo determinante deste percurso.
Se alcançamos a dimensão essencial do hoje, vemos que é nele que se dá a tentativa de
escape da estranheza de se estar lançado em suas possibilidades. Escapamos no discurso sobre si
mesmo, na certeza de que conhecemos a nós mesmos e nos percebemos historicamente através do
nosso passado, presente e futuro. O homem contemporâneo é com o tempo, ou seja, é
fundamentalmente compassado pelo tempo – ele é, no nosso hoje, também o homem tecnológico.
Não obstante, o essencial do hoje que escapa a esse homem histórico-tecnológico é capaz de ser
apreendido pelo discurso filosófico de maneira tal que o pensamento alcança o instante e assim
pode vislumbrar o mundo de hoje, preservando e mantendo tal fenômeno na esfera do
acontecimento - em relação a ser. O discurso do homem contemporâneo circunscreve o mundo de
hoje na esfera do ‘dizer agora’ e, sendo com o tempo, é também dado no tempo, passa com o tempo
do mundo. O discurso filosófico, aquele ao qual concerne o questionamento sobre o sentido de ser,
ainda quando ocupado com um olhar o mundo de hoje, circunscreve-se na esfera do instante e olha
para o que é como acontecimento; para ele, o tempo não passa. A perspectiva filosófica autêntica,
esta que mantém em vista o pensar-ser, permite que uma compreensão de nosso hoje de tal maneira,
que à sua luz a reflexão sobre fenômenos da contemporaneidade pode desprender-se da contradição
fundamental do homem-agente.
[…] a filosofia proporciona à existência humana uma proteção contra o objetivo, a
perspectiva de uma tranquilizadora certeza de superconformidade, a glória do
imediatismo da vida cotidiana, e ainda oferece a superação de modo estreito de
detalhamento que lentamente rouba das perguntas as grandes respostas. […]
Saímos do reino das sugestões, proposições, interesses; a vida se retira de volta
para a verdadeira liberdade. (HEIDEGGER, v. 63, 1988, p. 64)

Por esta razão, quando afirmamos que só é possível um filosofar a partir do hoje, queremos com
isto evidenciar que a cada vez que o pensamento da filosofia olha para o que é, apreende neste “é”
um sentido essencial de ser. A filosofia deve se voltar para o hoje, pois é a vida fática a via de
acesso que conduz ao sentido de ser. Muito embora apreendamos sempre e de início a situação de

46
mundo que se apresenta para nós no vigor de sua presencialidade, o olhar da filosofia é capaz de ver
além-através desta faticidade. Tendo em mira o instante de ser de tudo o que segue sendo, o
pensamento é sempre e invariavelmente sobre o hoje é pensamento filosófico.
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Recapitulação

Conquistamos com uma dimensão temporal do hoje uma importante premissa que guiará
nossa proposta de pensar a nossa contemporaneidade através da análise do fenômeno da tecnologia
da informação – nela, forma e método foram determinados. Nosso próximo passo é adquirir uma
sólida fundamentação teórica a partir da qual será possível construirmos nosso próprio olhar. Ao
manter esta dimensão temporal em vista, ou seja, nos atendo e nos mantendo na dimensão essencial
do hoje, observaremos como Heidegger apropriou-se de sua contemporaneidade e, nesta afinação
com o seu tempo, ocupou-se da tarefa da filosofia de pensar ser: “Ser é o verdadeiro e único tema
da filosofia.” (HEIDEGGER, v. 24, 1975. p. 15.) Visto que estabelecemos anteriormente ser a
faticidade a via de acesso ao pensamento de ser, para filosofar devemos invariavelmente partir de
um olhar sobre o que para nós se apresenta na contemporaneidade, observar o que segue sendo. Se à
filosofia cabe pensar ser, todo filosofar é também um olhar no hoje.
A conquista desta dimensão temporal nos provoca de três maneiras: nos liberta do
imediatismo do discurso sobre os fatos, nos permite perceber para além da consequencialidade da
sucessão dos eventos, coloca em suspeição a posição da existência humana de agente da realidade;
em suma, nos leva a questionar nosso próprio questionar (este que de maneira geral conhecemos
historicamente como metafísica.). Questionamos a possibilidade da filosofia pensar o hoje. Esta
possibilidade, depende inicialmente de alcançarmos uma dimensão temporal na qual nos
desprendemos dos fatos, da fatalidade dos eventos, de nós mesmos e somos levados a pensar o
sentido de ser.
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2.1 TÉCNICA, HISTÓRIA E LINGUAGEM: O OLHAR HEIDEGGERIANO SOBRE O QUE É

Agora que conquistamos a dimensão essencial do hoje na qual queremos manter nosso olhar,
tratemos de nos aproximar da própria manifestação deste hoje, expressa na condição fática com a
qual somos – em sendo, o nosso modo de ser técnico. Como um modo primordial de ser do homem,
é nesta perspectiva que a questão heideggeriana da técnica se apresenta para nós como ilustração
legítima da apropriação filosófica do hoje. Como Heidegger viu sua contemporaneidade, manifesta
desde a relação do pensar dos antigos sobre seu mundo, até o fenômeno da tecnologia industrial e
posteriormente no surgimento da cibernética, ao modo de uma introvisão filosófica no presente, nos
servirá de parâmetro e caminho para ilustrar como a filosofia pode pensar o seu hoje através da
análise da tecnologia da informação.
Ao vermos o que Heidegger vê no hoje, a tarefa da filosofia executada através da análise
fenomenológica da técnica, teremos adquirido a fundamentação teórica a partir da qual, por sua vez,
a nossa contemporaneidade poderá ser filosoficamente pensada. Optamos por revisar a obra
heideggeriana de uma maneira que particularmente expõe o sentido de unidade, ou seja, o sentido
de manutenção da questão digna de ser pensada para o filósofo, presente em todo o corpus
heideggeriano. Pensamos portanto a sua obra em três momentos: técnica, história e linguagem,
através dos quais todo o pensamento de Heidegger sobre o seu hoje e, sobretudo, como os
fenômenos do hoje se colocam como pistas para o sentido de ser, podem tornar-se aparentes. Esta
estrutura aparente que queremos realçar em técnica, história e linguagem, não trata-se de uma
classificação, mas justamente o contrário, tem a tarefa de tornar evidente de que maneira e como um
todo, os conceitos heideggerianos estão unificados no seu pensar ser.
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2.2.1 Técnica: ser e agir

Nesta primeira subseção, conduziremos uma revisão da literatura heideggeriana acerca da
técnica. Nosso principal objetivo é tornar evidente como a técnica diz respeito a um modo de ser
primordial do homem e, por conseguinte, como a observação de modos técnicos de ser se dão como
fenômenos do hoje através dos quais a filosofia pode pensar ser. Executaremos esta tarefa
cumprindo os seguintes objetivos: 1) elaborar uma caracterização do problema da técnica em
Heidegger que seja coerente com seu princípio de filosofia como pensar ser; 2) analisar os modos
de representação nos quais o ser técnico do homem faz a experiência da verdade em diferentes
estágios tecnológicos de mundo; 3) construir uma caracterização do homem como existência
tecnopolítica, a partir da autodeterminação do homem no seu agir e nesta relação introduzir a
questão sobre o nexo fundamental entre técnica e história.
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2.2.1.1 A 'Questão da técnica' em questão

Não são poucos os desafios que emergem quando da tentativa de se iniciar uma discussão
sobre questões contemporâneas, tais como situações tecnológicas de mundo, quando estas se
pretendem baseadas no pensamento fundamental de Heidegger sobre 'a técnica'. Nesta questão,
permanecer no âmbito da fenomenologia tem se mostrado uma tarefa árdua, especialmente
considerando-se a resposta expressiva e sobretudo pró-ativa de múltiplos campos de saber nas
Humanidades ou mesmo do próprio estabelecimento da Filosofia da Técnica como escola de
pensamento legítima sobre o assunto. Por esta razão, propor um pensamento sobre a técnica, quer
seja de cunho filosófico (leia-se, de uma maneira fenomenológica) parece ser no nosso hoje um
exercício inconveniente, já que este modo de questionar, quando não dogmatizado pela sedução que
causa o léxico heideggeriano em seus estudiosos, é frequentemente criticado e genericamente
interpretado como uma resposta inócua, romântica ou simplesmente inadequada face à gravidade e
urgência do problema. O problema ao qual nos referimos é, evidentemente, o progresso
tecnocientífico e suas implicações na sobrevivência da vida humana, (no caso extremo de hoje, de
qualquer vida que seja).
É importante frisar que nosso objetivo com esta revisão não é simples historiografar o
pensamento de Heidegger sobre técnica e sua visão sobre determinadas tecnologias. Mas ao
percorrer o seu caminho de pensamento, queremos ilustrar um método fenomenológico com o qual
a filosofia pode reclamar para si o pensamento do hoje. É neste sentido que argumentamos que a
técnica, como nenhuma outra questão, tanto no que concerne ao fenômeno em si, quanto ao caráter
particular com o qual o tema foi tratado por Heidegger, se oferece como um rico insight na tarefa de
pensar fenômenos filosoficamente a contemporaneidade.
Tratemos, portanto, de evidenciar como fenômenos tecnológicos, ou o que se refere de
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maneira geral como “questão da técnica” é de fato uma questão incontornável para a tarefa de se
pensar ser na filosofia heideggeriana. Nosso primeiro passo consistirá em nos distanciar da ideia
geral de uma "questão da técnica" em Heidegger. Argumentamos que a interpretação generalizada
de que o filósofo tem como meta questionar a técnica – quando esta é confundida como modos
técnicos de ser (tecnologias) - finda por encapsular e reduzir sua análise à condição de mera crítica
à contemporaneidade. De uma maneira geral, podemos dividir as múltiplas interpretações e
abordagens que se sucedem à questão original heideggeriana entre as que se declaram contrárias
(numa crítica contundente ao essencialismo e dogmatismo com o qual o tema é tratado) ou as que se
dedicam à continuar a questão (num viés ético que busca refletir uma possibilidade de aplicação de
tais princípios, ou como reforço do tom dogmático que cerca de mistério o tema da técnica na
contemporaneidade). Todavia, quer sejam uma proposição contrária ou de continuidade, de modo
geral, as múltiplas abordagens estão com a questão heideggeriana se mostram unificadas na
compreensão eficiente com a qual, indistintamente, referem-se ao fazer de determinados modos
técnicos de ser, ou seja, são o que conhecemos como a abordagem clássica de “a questão da
técnica”.
Para citar pelo menos uma das linhas de oposição mais bem-sucedidas hoje, tomemos o caso
de Andrew Feenberg, que de modo geral caracteriza o pensamento de Heidegger sobre a técnica
como insuficiente para abordar a questão e que, entre várias objeções, considera sua teoria, no que
diz respeito a uma dimensão histórica, inconsistente. Para Feenberg, uma teoria baseada na
existência de uma única e transcendental (e portanto a-histórica) essência da técnica é incapaz de
formular uma reflexão satisfatória sobre como a transformação da sociedade primitiva para a
sociedade moderna foi possível. Ou seja, a teoria heideggeriana da essência não-técnica e unitária
da técnica ignora a complexidade da passagem de estados de mundo tecnológicos e nossas
diferentes eras. Encontramos, obviamente, propriedade e certeza no argumento de Feenberg, quando
coerentemente entendemos o propósito de sua compreensão eficiente, que busca por soluções para o
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problema da técnica, aqui entendida como tecnologia. Como um problema histórico, este deve
invariavelmente levar em consideração a dimensão de causalidade histórica da evolução do homem,
um aspecto que é claramente negligenciado pela teoria heideggeriana, classificada por Feenberg
como essencialista. Contudo, o que leva Feenberg a considerar a abordagem heideggeriana um
“protesto romântico” (FEENBERG, 1999, p.2), por ele criticado à base de um questionamento que
pretende responder à pergunta sobre “o que pode ser feito para transformar nossa sociedade” (p. 15)
é precisamente a fragmentada interpretação que pressupõe ser o objetivo derradeiro de Heidegger
questionar modos técnicos de ser – tecnologias. FeenbergErro! Indicador não definido. não está
sozinho. Outros pensadores do campo da Filosofia da Técnica, tais como Don Ihde (2010) ou Jean
Pierre Séris (2000) por sua vez também são capazes de apontar imprecisões fundamentais na
chamada “questão da técnica” (assumindo antecipadamente e inquestionavelmente que ela de fato
exista como tal). O que todos têm em comum, no entanto, é um equívoco que como queremos
adiante demonstrar trata-se de uma questão de princípio. Suspeitar a presunção de que a questão
heideggeriana que olha a técnica vê tecnologia, está fora de questão. A questão da filosofia, neste
caso, como um pensar o sentido de ser, nem mesmo é mais possível ou simplesmente não é
necessária. Não obstante reconheçamos a importante contribuição do pensamento da filosofia da
técnica, quando esta se põe em diálogo com a teoria heideggeriana – seja a favor ou contra deixamos ao leitor a decisão de julgar se se trata de uma leitura superficial ou propositadamente
reducionista.
A crítica de uma compreensão eficiente, esta que facilmente identificamos na filosofia
contemporânea da técnica, também podemos colocar em julgamento nos mesmos moldes. Para citar
novamente apenas um destes expoentes, tomemos como exemplo a ideia de Reiner Schürmann de
uma práxis anárquica, livremente inspirada numa interpretação que considera a serenidade
[Gelassenheit] a resposta à situação de perigo da técnica. De uma maneira geral, Schürmman (1978,
p. 95) busca “o elo perdido entre o que tradicionalmente é chamado de ontologia e uma filosofia
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prática”. Nesta perspectiva, somos chamados a abandonar o pensamento calculador através de uma
atitude de desprendimento diante do mundo técnico. Nela, ser se mostra e estar atento ao chamado
de ser é a mais autêntica responsabilidade. Esta atitude teórica, finalmente elaborada em termos da
evocação de uma sociedade anárquica, onde o homem deve recusar toda forma de pensamento
calculador, inclusive ao ponto de desinteressar-se pela questão tão em voga do futuro da
humanidade, incorre na mesma perspectiva geral de interpretação fragmentada da 'questão da
técnica' com o agravante da exaltação da ideia de ser transformada em ideal: “ser se mostra como
serenidade somente para uma existência que é ela mesma perfeitamente serena”. (p. 201). É preciso
igualmente estar no âmbito de uma compreensão eficiente para se advogar pela não-ação da
serenidade, porque somente nela a 'questão da técnica' se dá como um problema que demanda em
maior ou menor grau soluções. Não é de se admirar que tais abordagens sejam tidas como visões
românticas. Não obstante estarmos cientes de que o próprio Schürmman (1990, p. 293) refere-se a
sua teoria em geral como: “este é o topos o qual o homem Martin Heidegger, sem sombra de
dúvida, não iria querer para si mesmo seguir.”, a continuidade que o filósofo almeja só pode ser
erigida sob uma descontinuidade fundamental no caminho de pensamento heideggeriano.
Ainda a título de um breve panorama ilustrativo da abordagem que aqui chamamos de
“questão da técnica”, reconhecemos contudo que há no nosso pensamento contemporâneo
interpretações que se mostram mais atentas ao questionamento heideggeriano em sua originalidade.
Iain Thomson, por exemplo, desenvolve uma interessante teoria sobre a motivação de Heidegger na
análise de fenômenos da técnica, que estariam de fato vinculadas à sua crítica à ontoteologia, como
sendo o próprio âmbito de domínio da metafísica onde predomina a força agenciadora, o ser técnico
do homem. “A crítica incisiva de Heidegger à tecnologia perde muito de sua força e apelo quando é
tratada isoladamente do seu entendimento da metafísica como ontoteologia, que em verdade a
sustenta e a motiva filosoficamente.” (THOMSON, 2005, p. 43, tradução nossa). Thomson credita a
Nietzsche

e à determinação de Heidegger em elaborar uma crítica à ontoteologia a inspiração para
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o que vai se desenhar em sua obra como uma 'questão da técnica', e desta maneira amplia e dá
profundidade à questão heideggeriana.
A crítica de Heidegger à nossa época contemporânea do “enquadramento” é
consequência direta de seu entendimento particular sobre metafísica como
ontoteologia. Surpreendentemente, essa conexão hermenêutica básica nunca foi
adequadamente reconhecida e levada em consideração, embora a “crítica à
tecnologia” heideggeriana é uma dos aspectos mais amplamente discutidos do seu
pensamento tardio. (p. 44-45)

Thomson observa com surpresa a perspectiva limitada com a qual um dos aspectos mais discutidos
do corpus da obra heideggeriana nas últimas décadas tenha, superficialmente ou com o claro
propósito reducionista, transformando a questão original em mera crítica de cunho social à
tecnologia. De uma maneira geral, observamos que tal estilo predominante de interpretação, por se
apresentar destituído do sólido fundamento filosófico (o pensamento de ser como o que realmente
está em questão), esvazia-se na maneira eficiente de uma análise científica da contemporaneidade.
Assim, descontextualizado, o pensamento heideggeriano que se acerca do que é técnico perde força
e se descaracteriza a serviço de uma investigação puramente analítica e instrumental que se dedica a
historiografar modos técnicos de ser, e se esquiva do questionar sobre como se dá nossa condição de
ser essencialmente técnicos – o que aqui nos referimos com o termo tecnicidade3.
Devemos, portanto, ler escritos tidos como chave, tais como a conferência A questão da
técnica [Die Frage nach der Technik] (HEIDEGGER, v. 7, 2001e), não obstante o fato dela ter sido
tão exaustivamente trabalhada pela literatura secundária, tendo em mente o fato de que há uma
diferença fundamental entre: analisar um conjunto de meios de conhecimento e produção
tecnocientíficos (modos técnicos de ser que podemos chamar de tecnologia) e a condição de
possibilidade, por assim dizer, do homem técnico (técnica como tecnicidade). Técnica, enquanto
tecnicidade, diz respeito a um determinado modo de ser da existência humana em relação a tudo o
que é; trata-se do nosso modo fundamental de comportar-se no mundo, no qual as coisas do mundo

3

. O termo tecnicidade é inspirado na tradução para o inglês do Volume 66 (HEIDEGGER, v. 66, 2006a), em
que o termo Technik é traduzido como technicity, numa tentativa dos tradutores de corrigir a distorção especialmente
acentuada no idioma inglês.

55
e o mundo ele mesmo aparecem sempre e antecipadamente como resultado exclusivo de um
processo de criação - em última instância, e especial em tempos modernos de criação humana. Este
modo particular de perceber e se dar conta das coisas – enquanto um modo primordial de conhecer
o que se dá a saber - é do que precisamente Heidegger se ocupa quando se refere a um essenciar
[Wesen] da técnica, através de sua observação de como se comporta o que é no âmbito da técnica
moderna.
Devemos acima de tudo tornar claro para nós mesmos o que significa dizer que o
homem tem uma relação para com a obra que ele produz. É por esta razão que há,
num determinado livro chamado “Ser e Tempo”, uma tematização do lidar com
instrumentos; não com o intuito de corrigir Marx ou de estabelecer uma nova
economia nacional e muito menos ainda uma compreensão do mundo primitivo.
(HEIDEGGER, v. 33, 1990. p. 137, tradução nossa, grifos do autor)

A distorção provocada pela ideia geral de que Heidegger se propõe a investigar e criticar formas
distintas de ser técnico do homem (quer sejam elas primitivas ou modernas) é causada, em parte,
pela própria ambiguidade com a qual ora o filósofo se refere ao fenômeno da tecnicidade, ora a
algumas de suas determinadas manifestações (automação, técnica industrial, etc). Não obstante, é
importante observar que tal dubiedade é resultado inevitável do método de apropriação
fenomenológica por ele utilizado: só é possível se aproximar do sentido de ser técnico via uma
análise que parte de como as coisas em geral são. É na faticidade que as coisas são. Na faticidade de
sua época, o hoje de Heidegger, um mundo em situação de guerra e pós-guerra, a realidade se
apresentava configurada predominantemente pela técnica moderna, sendo as tecnologias dessa
época o modo predominante de mostração do que é. Consequentemente, um olhar no que é
necessita se dar a partir da observação do fenômeno da técnica moderna como acesso à maneira
fundamental com que somos e como tudo o mais é. Nosso modo fundamental de ser em relação ao
que é – técnica enquanto tecnicidade - engendra todas as formas de ser técnico do homem, é o que
permite que o pensamento da filosofia adentre o sentido do que por fim significa ser em geral. No
sentido de tecnicidade, técnica é também e, sobretudo, como a existência humana está
essencialmente implicada na presentificação de tudo o que é.
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Reconhecemos, porém, que a possibilidade de se apreender esta nuance fundamental entre
técnica enquanto tecnicidade e técnica enquanto tecnologia é ofuscada pelo nosso próprio modo de
pensar. Pensamos tecnicamente, com efeito, de maneira tal que todo e qualquer aspecto nãoobjetificado e não-eficiente tende a ser enquadrado de maneira técnica. É ao perder de vista tal
nuance que a abordagem heideggeriana é prontamente assumida como sendo a questão da técnica
moderna, ou seja, da tecnologia.
No caso específico da questão heideggeriana, as referências explícitas à modernidade, como
o uso recorrente do termo 'técnica moderna', não devem ser interpretadas como indicação de uma
dupla asserção: condenação de tudo o que é moderno/exaltação da vida pré-tecnocientífica. A saber,
a vida pré-tecnocientífica é igualmente técnica – ademais não há ser humano que não seja
essencialmente técnico, nem mesmo aquele que filosofa, isto se bem conseguimos atingir a máxima
do que é tecnicidade. Não obstante, e por esta razão a ambiguidade de sua análise exige redobrada
atenção. É com o advento de formas modernas de se experienciar a faticidade que, em alguma
medida, a relação da existência humana com o que é permite de maneira mais explícita que a
questão geral de ser seja mantida em vista. Isto quer dizer que precisamos admitir a hipótese de que
um determinado modo de ser técnico possa privilegiadamente abrir caminho para o pensamento do
sentido de ser em geral. Na análise heideggeriana, prevalece a tese de que a modernidade expõe
particularmente este sentido - e os elementos desta exposição, enquanto manifestações do fenômeno
da modernidade, são extensivamente tematizados, como já sabemos (hidrelétrica, bomba atômica,
etc). A abordagem heideggeriana dos elementos que caracterizam a mostração privilegiada de ser,
presentes no desdobramento da técnica moderna, no entanto, não nos autorizam a divergir do foco
de sua questão fundamental. A análise sobre a reprodutibilidade técnica, comunicação de massa ou
até mesmo a computação, não reduz a questão heideggeriana a uma investigação de técnicas
modernas, como se estas, emparelhadas, constituíssem uma região ontológica, ou fossem a
derradeira ocupação do seu pensamento filosófico.
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A questão heideggeriana se debruça sobre um hoje onde predominam modo particulares de
ser técnico do homem - seu olhar, no entanto, não reduz uma técnica ao status de assunto do
momento, sobre o qual todos os pensadores devem ter uma palavra a dizer, mas também não
promove uma técnica à condição de categoria filosófica, para a qual um campo específico de
pesquisa deva ser destinado. Embora uma narrativa ou interpretação documental seja sempre
possível e até necessária, é descuidado referir-se à questão da técnica como um ‘período’ ou
‘momento’ em sua obra. A saber, muito antes de sua aproximação com o pensamento de Ernst
Jünger (1895-1998), a quem Heidegger (v. 9, 1976c, p.391) declara que a sua emblemática
conferência “paga um último tributo”, a técnica já se apresentava como campo fenomenal de
mostração do sentido de ser, como podemos testemunhar em passagens escritas ainda na década de
20, como esta a seguir:
[...] a existência, digamos assim, é a cada vez para além dos seres, mas isto
justamente de maneira tal que, primeiramente ela faz a experiência dos seres em
sua resistência, contra a qual a existência transcendente é impotente. Esta
impotência é metafísica, ou seja, para se compreender o essencial: não podendo ser
refutada através da evidência do controle da Natureza, da técnica, do hoje como
uma besta enfurecida desencadeada no “mundo”; essa dominação é propriamente a
demonstração da impotência metafísica da existência humana, da sua liberdade
somente conquistada na história. (HEIDEGGER, v. 26, 1978b. p. 279, tradução
nossa)

Podemos ler esta passagem, assim como tantas outras, com o habitual excesso de encantamento que
perpetua a maneira dogmática e fatalista com a qual Heidegger é pensado ou tido como um
pensador horrorizado com a modernidade. Mas também podemos interpretá-la de maneira coerente
com o que no ano anterior já havia se desenhado em Ser e Tempo, ou seja, a tecnicidade como modo
de ser fundamental da existência humana na faticidade. A existência humana conhece os seres
através de um movimento sempre ambíguo que oscila entre um estar diante de e adiante dos seres,
ou seja, seu projetar-se adiante é sempre também um estar diante dos seres, de maneira que nossa
existência faz a experiência do que é, do que diante de nós se apresenta como algo que nos objeta.
Neste movimento ambíguo o ser do homem é técnico, é metafísico. No exercício contínuo de
regulação de tudo o que é, a existência humana se superpõe aos seres, mas justamente neste espaço
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de ação, onde ela se autodetermina como soberana, é onde se revela a sua fraqueza: sua
transcendência é sempre um movimento ambíguo em que, ao passo em que o homem ganha o
mundo, perde-se de si.
Portanto, tecnicidade expressa como, em nosso modo de ser, em nossa relação com o que é,
realizamos esta perda e como ganhamos mundo. Nesta relação, constantemente nos sobrepomos a
tudo o que é, ou seja, nos comportamos de maneira soberana, agenciadora, sempre tecnicamente.
Esta é uma condição que independe de estados tecnológicos de mundo no tempo, e é por esta razão
que Heidegger credita ao fenômeno uma só e imutável essência. Por fim, para aqueles que
necessitam de evidências textuais de como se dá tal distinção terminológica, vale ainda denotar que
o próprio Heidegger, para quem as palavras são tão caras e a filologia é muitas vezes um recurso
estratégico de investigação, faz uso quando lhe convém de uma distinção entre técnica e tecnologia,
quando se torna necessário abordar esta relação, como é o caso do trecho a seguir:
Será a moderna ciência natural, como se diz, o fundamento da tecnologia moderna
[modernen Technologie] ou será que ela já não é o modo fundamental do
pensamento tecnológico [technologischen Denkens], a apreensão prévia definitiva
e a intervenção contínua da representação tecnológica, na maquinação
[Machenschaft] reguladora e condutora da técnica moderna [modernen Technik]?
(HEIDEGGER, v. 16, 2000a. p. 747, tradução nossa)

Apesar de insistirmos numa distinção terminológica, ela não é indispensável ao entendimento do
que está em questão na abordagem heideggeriana da contemporaneidade. Não devemos nos ater por
demasiado numa atitude escolar de disputa terminológica, sob pena de novamente perder de vista a
questão. O essencial é manter-se no esforço quase sobre-humano de uma compreensão não-eficiente
para que assim a questão de ser se mostra na questão do técnico venha à tona. Independentemente
de um estilo de tradução, o que decisivamente necessita estar fora de questão é a perspectiva
popularizada como ‘questão da técnica’ que evita confrontar-se com a inevitabilidade de nossa
própria existência técnica ao filosofar, e, em seu lugar, recai sobre a uma análise sócio
historiográfica de modos técnicos de ser, pautada por uma compreensão eficiente em que
determinadas situações tecnológicas de mundo são ora escrutinadas ou envoltas no mistério.
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A existência humana é primordialmente técnica, de maneira que seu ser, seu estar é ele
próprio espaço-jogo do ser de tudo o que é. Nossa existência é "lugar do ser"(p. 180)4. Sua
característica de ser ela mesma o espaço-jogo onde o mundo acontece, não significa, no entanto,
dizer que a existência humana é catalisadora da realidade, agente do presente. Talvez este seja o
mais difícil obstáculo para a compreensão da analítica existencial heideggeriana e, por conseguinte,
do que representa técnica neste contexto: perceber como participamos do evento no qual alguma
coisa é - ou seja, como estamos posicionados no acontecimento de ser de tudo que é de maneira
que, mundo, os seres são ‘por-entre’ nós. Não para nós, não por nós, mas também não simplesmente
entre nós. Não exclusivamente geradas por nós, mas, enquanto que por nós nomeadas, elas vem à
luz através de um movimento de ser que se oculta, e por conseguinte se confunde com nossa
capacidade de apreensão, representação. Porque este movimento não é jamais de todo apreensível, a
atualidade da coisa resta encapsulada numa perspectiva geral de produção, na representação da
vigência dos seres como “produzidos [hergestellter] e produzíveis [herstellbarer]” (HEIDEGGER,
v. 66, 1997a, p. 236, tradução nossa). Esta aparência geral de produtibilidade conduz em última
instância a uma aparência geral do que é como produzido exclusivamente pela vontade humana.

a) Entre técnica e τέχνη

Uma consideração importante diz respeito à discussão sobre a palavra-guia τέχνη na questão
heideggeriana da técnica. Em geral, ela aparece ligada ao caráter técnico pré-industrial, ou a uma
instrumentalidade e fazer do humano que guardaria, por assim dizer, uma relação mais autêntica
com a terra. Este viés, inclusive, contribui para uma ética ou até mesmo a afirmação de uma
4
. É assim que Carneiro Leão interpreta Da-sein em uma passagem de sua tradução do volume 40 Introdução à
Metafísica. (HEIDEGGER, 1969).
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filosofia da ecologia a partir ou já existente no próprio pensamento de Heidegger5, como também
reforça as duas situações interpretativas mais comuns dos que, contra o filósofo, contestam a sua
suposta rejeição ao moderno ou dos que, dogmaticamente com o filósofo, recorrem ao escapismo
místico do aguardar por ‘um novo deus’.
A reflexão sobre o sentido grego de τέχνη, obviamente condiz com a sua já conhecida
metodologia filológica, uma constante em sua obra. Num segundo momento, a observação do
termo, dado o fato lógico de guardar uma determinada origem de sentido, conduz a investigação
sobre o sentido de ser à reflexão sobre a disposição fundamental do nosso ser técnico como nosso
modo de conhecer/saber das coisas. No entanto, esta origem não nos autoriza a aplainar o tempo
numa linha sucessória de eventos, que consistiria em dizer que a τέχνη grega é o ponto de partida de
todas as formas de ser técnico do homem - até mesmo o marco inicial da tecnicidade no homem.
Tέχνη não quer dizer “técnica” no sentido da ordenação maquinal dos seres, não
quer dizer arte no sentido de mera habilidade e destreza no realizar de
procedimentos e operações. τέχνη significa conhecer: um saber portar-se contra os
seres (e de encontro aos seres), isto quer dizer, contra φύσις. [...] τέχνη é o modo de
agir contra a φύσις, mas neste caso, não ainda para fazer do uso e do cálculo seu
princípio fundamental, ao contrário, para manter a soberania da φύσις no seu
ocultamento. (HEIDEGGER, v. 45, 1992, p. 178, grifos do autor, tradução nossa)

Igualmente é importante frisar que este momento que antecede o princípio fundamental do uso e do
cálculo, uma situação que se torna aparente nas tecnologias mais modernas, não nos permite dizer
que, por viverem num mundo pré-tecnológico, os gregos eram mais ‘elevados espiritualmente’ e
assim tinham com as coisas uma relação mais autêntica. Tampouco quer dizer que na Grécia Antiga
a realidade não se operava via agência humana e num contexto predominantemente antropomórfico.
Ao contrário: τέχνη, expressa como um ser no conhecer, nos permite pensar justamente o
movimento no qual a coisa em si, os seres em geral, reclamam sua vigência no mundo a partir de
uma preconcepção de produtibilidade, elas são por-entre os homens, e isto não só com o advento da

5
. Filosofia da ecologia ou sua derivação mais radical 'deep ecology' é um ramo consolidado e em expansão,
principalmente nos EUA e Europa e a aparente 'versatilidade' das considerações heideggerianas sobre a técnica é
bastante usada como referência ou base filosófica. Entre os mais proeminentes nas últimas décadas, podemos citar Arne
Naess (1912-2009).
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técnica moderna,mas desde a origem do pensamento.
É neste sentido que a questão da produção das coisas, ou seja, a questão da técnica em sua
tecnicidade, diz respeito à questão do sentido geral de ser, através da análise da condição humana
fundamental de regular tudo que é. Tudo o que é somente é apreendido como configurado em sua
exequibilidade. Neste sentido, todas as preconcepções de causalidade, enquanto derivadas de um
modo de investigação metafísico e científico e que em verdade se originam no nosso modo de
ser/pensar técnico, mascaram a movimentação de ser da coisa, na qual sua aparição em si
permanece velada em favor de um agente criador. Esta velação em-favor-de (do homem) este
ocultamento da physis jamais pode ser, portanto, interpretado negativamente.
É por esta razão que nosso modo fundamental de ser técnico conduz invariavelmente a
analítica heideggeriana à necessidade de uma reflexão sobre o sentido de verdade. Verdade
transmuta-se em certitude das coisas, mas não porque a tecnicidade é uma propriedade do nosso
modo de ser que nos faz transformar a realidade. Neste sentido, a essência da técnica, expressa na
ideia de enquadramento [Ge-Stell], não significa uma espécie de perspectiva que é adicionada à
nossa percepção, como se puséramos um óculos 3D, e faz com que nós vejamos as coisas deste ou
daquele modo. Ao se voltar para o sentido de τέχνη, Heidegger torna evidente como tal disposição
básica de revelar as coisas é precedida pelo movimento no qual, desde a origem do pensamento
ocidental, desde os gregos, verdade - αλήθεια [aletheia] transmuta-se em correção - όµοιωσις
[omoiosis]. Ou seja, já com os gregos é possível se denotar a verdade do aparecer em si sendo
apreendida via certitude lógica e regulatória da percepção humana. O ocultamento desta verdade e a
própria redução da verdade a uma relação de concordância é a condição fundamental para o caráter
geral de produtibilidade que reside em todos os modos técnicos de ser da existência humana e,
portanto, no seu caráter geral de pensar calculador, levado a cabo pela metafísica.
Verdade enquanto correção (όµοιωσις) tem seu fundamento na verdade como
desvelamento (αλήθεια), o vir ao encontro e o ser visto antecipadamente da
entidade dos seres. Verdade enquanto αλήθεια é o fundamento do postulado da
verdade como correção daquilo que é vislumbrado por uma visão produtiva.
(HEIDEGGER, v. 45, 1992, p. 97-98, tradução nossa).
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O modo corretivo com o qual apreendemos a realidade é o que precisamente permeia o modo de
ser/pensar técnico-metafísico que Heidegger deseja colocar em suspeição. Assim, a questão da
verdade vem à tona via análise da técnica em sua tecnicidade, como investigação da transformação
fundamental que ocorre no pensamento ele mesmo e que faz com que nos distanciemos da
proveniência original das coisas elas mesmas e assim concebamos o que é como produção.

b) O essencial da questão

A questão heideggeriana necessita pensar a técnica em sua tecnicidade, pois somente à
maneira de uma introvisão do que é, um insight no que significa que algo seja, torna-se possível.
Consequentemente, não pode estar em questão para Heidegger se devemos conscientemente recusar
esta ou aquela matriz tecnológica ou se melhor seria voltar ao tempo das sociedades prétecnológicas. “Técnica, cuja essência é o próprio ser, nunca se deixa superar pelo homem. Pois, isto
significaria que o homem é o senhor de ser.” (HEIDEGGER, v. 79, 2005b, p. 69) Certamente,
também não é o caso do filósofo estar em busca de soluções para um problema, visto que a filosofia
está para além da compreensão eficiente. O ser humano, enquanto essencialmente técnico –
independentemente de ser tecnológico desta ou daquela maneira – existe na revelação e nomeação
do que é, visto que as coisas que são – ser – constitui o espaço de provocação da nossa existência.
Todo vigente [Anwesen] depende do ser humano, mas esta dependência do humano
reside precisamente no fato de que o ser humano enquanto presença e ser-nomundo posiciona os seres para que venham a viger em seu já-ter-sido [schongewesen-Sein]. Por sua vez, o enquadramento [Gestell] também posiciona o
próprio ser humano, e isto é uma forma velada do ser humano ser necessário.
(HEIDEGGER, v. 89, 1987, p. 224, tradução nossa)

Quanto mais a existência humana se coloca na posição de reguladora do que é, e quanto mais ela
falhe em garantir o controle do que é, mais evidente se torna a condição de tensão na qual ela habita
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– por-entre os seres, sendo provocada a realizar o que, em si, se dá previamente ao encontro.
Diante do exposto, podemos agora delinear algumas questões que nos encaminham a uma
conclusão sobre o que está em questão quando questionamos técnica com Heidegger: num primeiro
momento, compreendemos que questionar ser é a questão digna da filosofia - e esta é uma tarefa a
ser conduzida através do questionar o modo fundamental com o qual a existência humana se dá
conta do que é – a analítica de sua faticidade. Desta maneira, compreendemos que modos
contemporâneos de ser da existência humana, modos técnicos de ser do homem (tecnologias),
somente podem compor nosso universo de investigação filosófica na medida em que, enquanto
fenômeno de ser, permitem que o sentido geral de ser, o que significa que algo seja, possa ser
pensado. Parenteticamente, torna-se clara a noção de que a filosofia, enquanto um modo particular
de pensar – o pensar ser – é como ser em geral pode ser pensado, para além da compreensão
produzível do que é. A inobservância desta condição é a clausura do pensamento eficiente, é quando
restamos no âmbito da compreensão eficiente.
Se aceitarmos a síntese conclusiva acima exposta, somos conduzidos às seguintes
implicações: A questão heideggeriana é, sem dúvida, completamente inútil e totalmente inadequada
para uma investigação que entende técnica enquanto tecnologias de ser, ou seja, ao modo de uma
análise sócio-historiográfica, visto que por princípio, a filosofia, para Heidegger, não pode se
‘ocupar’, nem com situações, nem com coisas enquanto objetos de pesquisa. A filosofia, para
Heidegger (1975, v. 24, p. 15), pode somente pensar sentido, ser “ciência de ser”.
O que hoje a filosofia pós-metafísica em geral oferece aos seus leitores, obedecendo à
direção de pensamento determinada pela compreensão eficiente e pelo nosso modo fundamental de
ser técnico, pode satisfatoriamente dar conta da realidade, mas isto desde que se distancie
fundamentalmente da questão heideggeriana à maneira de uma oposição. Não por outra razão, tanto
se faz uso do robusto léxico heideggeriano como recurso dialético.
Contudo, o esforço do pensamento de sentido o qual propõe Heidegger não é suficiente para
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uma teoria sobre a atual situação tecnológica de mundo, acaso essa proposição tenha em vista uma
ação – e isto inclui também e, sobretudo, qualquer teoria em favor de uma não-ação, baseada, por
exemplo, na ideia de serenidade [Gelassenheit]. Não há nada que possa ser feito, nenhuma atividade
humana é capaz de operar uma transformação neste sentido; não há nenhuma intervenção positiva
ou negativa a ser executada neste sentido. Diante da pergunta “o que devemos fazer?”, Heidegger
responde que não há nada a fazer. “[...] não um >fazer< especial do labor, mas pensar. Então assim:
adentramos na constelação; então assim: o muito cessa; então assim: o pouco prevalece.”
(HEIDEGGER, v. 76, 2009b. p. 323, grifos do autor, tradução nossa). Este desprendimento, no
entanto, somente diz respeito a um determinado modo de pensar, que é o filosófico.
Não obstante, reconhecemos a importância com a qual as ciências humanas assumem a
tarefa de questionar formas de ação em favor de uma vida mais sustentável, quer seja na
manipulação direta de eventos ou no uso do conhecimento tecnológico que contribua para
aprimorar a vida em sociedade. Contudo, não podemos ignorar o quanto esta preconcepção de
agencialidade inerente a tal modo de ser/pensar é incompatível com a interpretação da existência
humana que se apresenta na analítica da presença. Uma filosofia engajada, quando entendemos por
engajamento ter um determinado papel social, parece ser pouco razoável, caso insistamos em pensar
com Heidegger.
Mas se concordamos que é preciso transpor o obstáculo da compreensão eficiente, visto que
a não-objetividade é inerente à filosofia enquanto ciência de ser (visto que ser não é um objeto), o
que a questão heideggeriana pretende salvaguardar ao limitar-se apenas e reiteradamente a enfatizar
que é preciso manter-se no âmbito do filosofar? E mesmo como é possível que admitamos que o
mesmo filósofo teorize sobre o estabelecimento planetário de uma nova configuração de pensar
calculadora, sem que sejamos levados a nos perguntar, então como é possível ainda a filosofia? O
caminho de pensamento heideggeriano que aponta para a arte como ilustração perfeita de como
técnica é ser, ou para a poesia como ilustração perfeita de como a linguagem é pensar parece de
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todo insuficiente para as demandas urgentes de nossa era. Por outro lado, também não podemos
ignorar a controversa posição do ser/pensar humano em seu papel de agente de mundo e ignorar que
a situação histórica dessa posição (metafísica) não pode ser propriamente compreendida, se não
numa perspectiva que assume a tarefa de pensar este ser/pensar – a própria tarefa da filosofia.
Um pensamento de sentido é um olhar para o nosso hoje - um olhar além-através do que é
requer o esforço constante de ultrapassagem da fatalidade de uma situação presente de mundo. Esta
ultrapassagem é uma travessia por entre a fatalidade de ser – técnico. Na tecnicidade se mostra,
então, uma condição existencial que finda por tornar, não irrelevante, mas transparente todo e
qualquer estado tecnológico (primitivo, industrial, digital). Sem muito esforço, qualquer análise
histórica, mesmo que superficial, pode nos fazer dar conta de que o progresso tecnocientífico se
constitui de um ciclo de invenções seguidas de novas convenções, e este parece transformar a cada
vez nosso modo de ser em sociedade. Jamais podemos subestimar a relevância de tal análise como
parte fundamental do nosso próprio processo de evolução. É preciso que assim seja, que as coisas
sejam – onde se oculta o sentido de ser, onde não faz nenhum sentido perguntar pelo que não-é.
Neste âmbito do pensar, prevalece a autodeterminação do homem como engendrador de tudo
o que é - de maneira que é sua responsabilidade uma transformação (sempre para melhor,
obviamente). Contudo, se por um momento imaginarmos que, quando neste discurso crítico o
homem chama para si a responsabilidade de salvar o mundo, é preciso que previamente tenha
chamado para si a culpa por ameaçar o mundo. De imediato, percebemos com certo espanto a
obviedade da contradição guardada em tal modo de pensar: ou bem não é coerente que se esteja em
dois lugares ao mesmo tempo, ou precisamos de um olhar que, ao contrário do que podemos
imaginar, não relativiza, mas absolutiza esta contradição – a eleva à condição existencial. Esta é
precisamente a condição de ambiguidade descrita em Ser e Tempo, do homem como um “entre”
(HEIDEGGER, v. 2, 2006b. p. 186). Ela se torna visível para um olhar que vê a tecnicidade em
nossos modos técnicos de ser do homem. Para Heidegger, a aporia da agencialidade humana é um
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cerco existencial. A abertura do movimento de ser entrevista neste cerco é o que busca o olhar da
tarefa da filosofia.
A técnica é questão incontornável no pensamento heideggeriano, não devendo jamais ser
reduzida a um momento em sua obra, sob pena de cairmos no cerco do dito contraditório do próprio
pensar técnico, o ‘disse-me-disse’ de uma mera visão de mundo. A todo o momento, enquanto
somos e pensamos tecnicamente, estamos impelidos a evitar o desconforto desta contradição, na
tentativa de superá-la com uma ação ainda mais efetiva - definitiva. Quando há tanto por fazer e
tanto o que se pensar em fazer, maior é a urgência de soluções para o desconcerto do mundo
tecnocientífico, pensar algo como o sentido de ser não faz sentido. E justamente nesta incapacidade
de fazer sentido se dá a resiliência do pensar da filosofia, e é onde também se dá a necessidade
indispensável de pensar nosso ser técnico.
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2.2.1.2. A verdade da técnica

Agora que cumprimos o passo elementar de nossa revisão, aquele com o qual devolvemos a
abordagem heideggeriana sobre a técnica a sua perspectiva filosófica original, manteremos tal
premissa como guia fundamental para uma breve análise de aspectos chave, relacionados à
discussão sobre o fenômeno da tecnicidade. Começaremos pois pela questão da representação
[Vorstellung] dos seres, o que conhecemos como o problema da verdade em Heidegger.
Mundo – totalidade de significâncias, unidade constitutiva do que é – é sempre numa
determinada direção. Como direções ou modos de acontecimento, Heidegger interpretou a
constituição do que é no mundo a partir da perspectiva da unidade de desvelamento [Entdecktheit]
de ser (âmbito originário da verdade), ao mesmo tempo de retraimento [Entzug] de ser (âmbito da
metafísica). Reside nesta dubiedade essencial o modo como o mundo se dá, ou seja, como se dá a
representação dos seres. Desvelamento e ocultamento de ser são o próprio do acontecimento, e
como fundamento da vida fática refletem o percurso de destinação de ser e constituem o modo
como se dá a relação entre ser e homem. Uma das maneiras com que Heidegger expressa tal
destinação pode ser expressa pela visão dos três modos distintos de representação dos entes com os
quais ele pontua o percurso historial de ser, desde a origem grega, marco do pensamento ocidental,
à sagração do que ele denominou técnica moderna [modernen Technik]. Tais modos de
acontecimento são nomeados como: vigência [Anwesenheit], objeto [Gegenstand] e recurso6
[Bestand]. Enquanto percurso historial de ser, muito embora estejam vinculados a determinadas
épocas do pensamento que podem ser historiografadas, a representação dos entes como vigência,
6
. As traduções oficiais do termo Bestand para o português-brasileiro são 'disponibilidade' e ‘fundo de reserva’.
Excepcionalmente, nos decidimos pelo uso de 'recurso' por consideramos que em tal palavra já é naturalmente presente
no campo semântico da tecnologia (recursos naturais, recursos humanos, etc.), sem que contudo seja uma referência
exclusiva do campo industrial-tecnológico. Bestand entendido como recurso significa em nossa interpretação, um modo
de revelação dos seres e do mundo na circularidade recursiva de disponibilidade, sempre e novamente e a cada vez à
disposição. (Recursus – recurrere, currere, cursus ‘retornar, direção’).
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objeto e recurso sobrepõe-se de maneira não linear e, portanto, jamais como uma sequência de
eventos históricos na qual um novo momento suplanta o anterior.
A análise geral dos modos de acontecimento – vigência, objeto e recurso – tem por objetivo
introduzir a pergunta: seria a informação o modo de acontecimento do hoje, enquanto que de
maneira ilimitada e total atribui validade de real ao que é? Concebida como direção de
acontecimento de mundo, pode a informação ser interpretada como recurso ou estaríamos diante de
uma maneira totalmente diversa de representação dos entes, ou seja, um quarto modo de
acontecimento? Na tentativa de encaminhar esta questão, é necessário, portanto, revisar como
Heidegger concebe e compreende cada um desses modos de experiência da verdade.
Vigência [Anwesenheit] é interpretada por Heidegger em dois sentidos que, embora
intimamente ligados, favorecendo comumente à ambiguidade, são distintos. Tendo em vista a
dificuldade em se estabelecer tanto o nexo entre ambas, bem como os seus limites, tais referências
podem ser facilmente confundidas e assim mal interpretadas. O uso mais complexo que Heidegger
faz do termo vigência alude ao sentido originário no qual ser mostra-se no presentar/ausentar do que
é. Nesta caracterização, o termo atinge seu sentido mais radical a fim de que seja possível para
Heidegger demonstrar como ser não é um ente, a exemplo de qualquer coisa que é; e como um ente
que é se desvela à luz do próprio movimento de ser, surge para o homem na revelação de ser. Esta
concepção radical de ser como vigência, nem sempre adequadamente explorada pela literatura
secundária, é, diga-se de passagem, vital para se compreender a relação entre ser e tempo e, mais
ainda, para que se torne possível que a unidade do pensamento heideggeriano seja vislumbrada.
Em nosso contexto, no entanto, trataremos de outro sentido de vigência, aquele de que
Heidegger faz uso para denominar como, no pensamento grego, se dá a representação do que é. Em
sua crítica à ontologia antiga, Heidegger demonstra como vigência remete à propriedade dos seres
de estarem presentes, ou seja, o ser das coisas já obliterado pela presentificação da coisa que o
homem vê diante de si.
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O próprio λέγειν ou o νοείν, a simples percepção de algo simplesmente dado, que
já Parmênides havia tomado como guia na interpretação do ser, possui a estrutura
temporânea da pura “atualização” [Gegenwärtiges] de uma coisa. O ente que se
manifesta, nessa atualização e que é entendido como o ente próprio é, portanto,
interpretado com referência ao atualmente presente [Gegen-wart], ou seja,
concebido como vigência [ούσία]. (Heidegger, v. 2, 2006b, p. 64, grifos do autor).

Nesta que seria a gênese do desvio histórico que toma ser por propriedade do que é funda-se a
história do esquecimento de ser [Seinsvergessenheit]. Dito de outra forma, quando logo no primeiro
começo ser é pensado somente a partir do caráter de vigência dos seres e não também em sua
ausência, põe-se em marcha uma relação entre homem e ser que marca a trajetória do pensamento
humano – metafísica. A este começo como vigência Heidegger fará inúmeras referências ao longo
de sua obra; porém é preciso que reconheçamos quão dúbias e de difícil interpretação são estas
passagens, no sentido de ora apenas remeterem ao traço preservado do clarão de ser para o
pensamento antigo, ora ao fundamento da tradição na qual por fim não é mais possível se
questionar, se perguntar pelo sentido de ser. De todo modo, mesmo quando as passagens neste
último caso têm um tom de dura crítica, o modo de representação dos seres como vigência não
significa para Heidegger algo como um erro que poderia ter sido evitado ou o qual seu pensamento,
enquanto incumbido da tarefa de desconstrução da ontologia antiga, visaria reparar. O chamado
esquecimento de ser, não obstante o relativismo inerente à expressão (alguém esquece), jamais é
obra de uma raça humana descuidada, mas ao contrário, é a própria dádiva de ser expressa na vida,
no acontecimento do que é.
Em sua obra dedicada ao livro Q da Metafísica de Aristóteles (1990), Heidegger aborda em
detalhes como, apesar das divergências, tanto Aristóteles como os megários conceberam uma
representação dos entes como vigência à qual desde então veda o acesso à compreensão de ser
também em não-ser. No entanto, é patente o fato de que Heidegger não atribui exatamente a tal
‘desvio’ original um sentido pejorativo: “O começo se torna imediatamente comprometido a ser
como vigência [atualidade]; presença é a inevitabilidade [da essência] na primeira irrupção.”
(Heidegger, v. 33, 1990, p. 20, grifos do autor, tradução nossa). Ademais, mesmo quando ele atribui
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a este começo a gênese da "opinião errônea" da tradição, é o próprio Heidegger (p. 21) quem
apresenta com precaução uma defesa: “Enquanto nós tendemos a apelar para os antigos nesta
conexão (cujos tratados é nossa tarefa interpretar aqui), eu sugiro que esta opinião errônea possa
apelar aos antigos apenas em legítima parcialidade: ou seja, legitimidade alguma.”
Um segundo modo de acontecimento está expresso na concepção cartesiana do ego cogito,
na qual a coisa é representada como objeto [Gegenstand]. O nascimento do sujeito para o qual todos
os entes, e até o homem ele mesmo, se tornam objetos significa para Heidegger um momento
decisivo no movimento de obliteração de ser, visto que eleva o homem à condição definitiva de
agente, tornando assim aparente um novo modo de conhecer o mundo. Na visão moderna de
mundo, nada mais vem ao encontro ou se descobre à sua própria luz; tudo o que é apenas pode ser a
partir de um sujeito criador. “O homem se torna representante dos seres num sentido de objetados
[Gegenständige]” (HEIDEGGER, v. 5, p. 91, 1977). A posição do homem diante – objetante – do
que é torna-se fundamental na discussão relação entre ciência e técnica moderna, no sentido de que
está posição evidencia uma situação de mundo no qual o real é apenas o que tem validade objetiva e
o sujeito torna-se então a própria condição de possibilidade desta realidade. Assim podemos
reconhecer a importância que a questão da subjetividade/objetividade tem na tarefa de
desconstrução da ontologia. Nesta época, já se apresenta em sua obra a distinção entre duas palavras
para expressar objeto (Gegenstand e Objekt). Com objeto enquanto Gegenstand, o que vem de
encontro e nos objeta, Heidegger quer tornar explícita a referência preservada do pôr-se-diante-de
da coisa, o qual ainda durante a Idade Média expressava o caráter da coisa de se colocar diante de
nós como objectum e assim ser tematizada pelo nosso intelecto (Subjectum). Para Heidegger, o que
se opera na modernidade é uma inversão a tal ponto de apenas ser coisa aquilo passível de ser
representado no contexto de uma validação científica, como objeto (Objekt), assunto da ciência.
Todo objeto [Objekt] é um objetante [Gegenstand], porém nem tudo que é
objetante (ex.: a coisa em si) é um objeto possível. O imperativo categórico, a
obrigação moral, o dever não são objetos da experiência científica da natureza.
Quando pensamos sobre eles, na ação de praticá-los eles não são se tornam
objetificados” (HEIDEGGER, v. 9, 1976b, p. 73, tradução nossa)
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É propriamente o caráter objetante de tudo o que é, o seu vir ao estar diante do homem, o que será
sistematicamente enfatizado em Ser e Tempo como essencial e primordialmente um caráter de ‘vir
ao encontro’, ou seja, a condição de possibilidade prévia de tematização dos entes como objetos.
O terceiro modo de acontecimento, recurso [Bestand], diz respeito a como os entes são
representados no âmbito da técnica moderna e guarda íntima ligação com a representação
anteriormente manifesta na relação sujeito/objeto. Heidegger aponta como na técnica moderna se
opera uma transformação na relação de homem para com o sentido de ser, um modo de revelação no
qual tudo o que é somente pode ser enquanto recurso disponível para a exploração tecnocientífica.
Neste modo de representação dos entes, fundado na essência da técnica moderna, o mundo é
ordenado e percebido como um aparato tecnocientífico mobilizado, à disposição e de maneira
sempre totalizante – nada pode ser ou estar para além dessa concepção.
Apoiado principalmente sobre as ideias de Ernst Jünger, que concebe a figura do trabalhador
como o homem mobilizado por uma determinada configuração [Gestalt] de mundo, Heidegger vai
expor, com a palavra-guia Gestell (enquadramento), o poder revelador da técnica, o acontecimento
no qual tudo o que é, é como recurso, ou seja, está posicionado à disposição – até mesmo o próprio
homem. Nesta instância de verdade, o homem nem mesmo é mais o sujeito de seus objetos; o
homem apenas é na constância de um ordenamento e direcionamento enquanto recurso. Quanto
maior é sua vontade de controle, mais lhe escapa o curso dos acontecimentos, por sua vez, um
maior controle faz-se necessário. Põe-se em marcha a circularidade reguladora na qual
posteriormente a ciência do controle, cibernética, se estabelecerá como manifestação ainda mais
aprimorada do enquadramento.
Porém, sua expressão como recurso somente está acessível para um olhar que vai além de
uma concepção instrumentalista do termo, ou seja, um olhar que não está aprisionado ao fazer da
técnica, mas liberto para o ser da técnica. Recurso é o que: “Em toda parte se dis-põe [bestellt] a
estar a postos [stehen zur Stelle] e assim estar a fim de tornar-se a vir a ser dis-ponível [bestellbar]
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para ulterior dis-posição [Bestellen]” (HEIDEGGER, v. 7, 2001b, p.20)
Caso cada modo de representação seja percebido como modos de acontecimento de mundo;
caso a técnica como revelação seja percebida em sua unidade essencial com o desvelamento de ser;
caso o hoje seja compreendido à luz do imperativo da informação, e neste fenômeno a novidade se
apresente não no fazer próprio de sua técnica, mas no ser ele mesmo tecnicidade enquanto
acontecimento de mundo, então se torna possível que acedamos à ideia de que o mundo que se dá
como informação não se apresenta como algo a ser superado pelo homem. Mas, assim sendo, como
então compreender o que Heidegger quer dizer com superação [Überwindung]? O que devemos
então superar?
Ainda não estamos preparados para responder a esta pergunta. De imediato, o breve olhar
sobre a articulação da questão verdade que surge da representação técnica dos seres de ser aqui
apresentado já tornou possível vislumbrar, ainda que de relance, um sentido de superação o qual
primeiramente nada diz respeito a uma possível ação humana, o qual pretende recusar, mas ao
contrário, quer e deve assumir – através do pensamento filosófico – a própria metafísica.
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2.2.1.3 Maquinação e Vivência: o fundamento do modo de ser tecnopolítico do homem e o
estabelecimento do nexo fundamental entre Tecnicidade e História

Adquirimos com a reflexão sobre os modos de experiência da verdade (vigência, objeto e
recurso) como de fato se dá o fenômeno da tecnicidade, enquanto desdobramento de ser. No
esclarecimento do que está em questão na questão da técnica, na caracterização de técnica enquanto
tecnicidade e na discussão sobre os modos de experiência da verdade, tratamos de responder de
maneira geral à pergunta de como, a partir da teoria heideggeriana da técnica, as coisas são –
tratamos do sendo dos seres. Nisto, evidentemente, também tratamos do sendo do homem, mas
ainda é preciso nos determos sobre esta existência em particular, o ser humano, para de fato
apreender como a tecnicidade lhe pertence fundamentalmente. Decidimo-nos por evidenciar esta
relação através da abordagem do como da compreensão eficiente do ser humano, sintetizada em
nossa interpretação no conceito heideggeriano de maquinação [Machenschaft]. Assim, nesta seção
preparamos as bases para a discussão da autodeterminação da existência humana – seu lugar
existencial – o qual posteriormente iremos relacionar com a discussão geral sobre o lugar da
filosofia na contemporaneidade.
A maneira que escolhemos para abordar como maquinação ilustra a essência da
compreensão eficiente da existência humana, esta com a qual somos fundamentalmente técnicos e
sob a qual também estamos enquadrados em representações da verdade, parecerá ao leitor numa
primeira aproximação, pouco lógica ou até mesmo muito arbitrária, pois a faremos através da
compreensão do nosso agir sobre o que é, interpretado como nosso ser político e, neste sentido,
seremos levados a esclarecer o que significa política e o sentido do que é político para Heidegger.
Duas obras em particular, os volumes 53 e 40, guiarão esta seção. Será portanto precisamente a
partir da discussão sobre política que poderemos ilustrar como o homem faz a experiência de ser
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agente do mundo e criador do que é. Perguntar pelo fundamento da condição política da existência
humana é como melhor podemos melhor visualizar teoricamente a ideia de autodeterminação
humana no seu modo fundamental de ser técnico no agir. Ao final desta seção, não mais veremos
somente o técnico, mas o tecnopolítico, com o qual introduziremos por sua vez a questão do nosso
agir sobre si mesmo, o homem como nosso feito, um feito histórico, ou seja, nossa
autodeterminação como homem histórico.

a) O princípio do nosso ser político

O caminho filosófico tradicional para se pensar política parte, usualmente, da reflexão sobre
a Polis. Nós que pretendemos pensar com Heidegger, no entanto, temos que começar por pensar o
sentido de Polis do qual deriva a palavra ‘política’ e também o sentido corrente do que o político
significa, tendo em mente um argumento heideggeriano: “πόλις não pode ser determinada
‘politicamente’. πόλις e precisamente ela não é, portanto, um conceito político”. (HEIDEGGER, v.
53, 1993, p. 99, tradução nossa) Tradicionalmente, Polis é entendida como cidade-estado e o
político significa, por sua vez, o conhecimento e manejo dos assuntos da cidade-estado. Neste
sentido, já desde o princípio, está implícita na definição de Polis que esta seja compreendida
politicamente ao mesmo tempo em que é ela mesma quem origina o termo política, político e,
respectivamente, os seus significados derivados. Rapidamente, concluímos que, de maneira geral,
herdamos da tradição uma compreensão já sempre política de Polis. E não somente política, mas
sobretudo já sociogeograficamente determinada: dizemos que esta é uma compreensão geográfica
porque faz referência ao espaço da cidade, e que é social por se referir exclusivamente à regulação
da vida humana em comunidade, ou seja, no espaço social da cidade. Em resumo, é a partir de um
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parâmetro político que o sentido de Polis é elaborado, o que significa dizer que o termo em si é,
portanto, sempre já pré-compreendido sob um viés de uma noção que deriva dele mesmo, da qual
ele mesmo é a origem. Curiosamente, é baseando-se nesta concepção que construímos nossa visão
contemporânea do político, esta que também é enredada pela visão clássica platônica do político, na
qual o político em linhas gerais refere-se ao governar dos homens, sendo o filósofo, ou pelo menos
idealmente ele, aquele capaz do entendimento das Formas - o político por excelência. O
conhecimento do político é o conhecimento supremo das formas e sobre este princípio funda-se a
noção do saber governar com prudência – do legislar a sociedade através da justiça.
Heidegger, no entanto, refuta tal interpretação e advoga que para que tal noção platônica seja
possível é necessário que haja, anterior a ela, uma noção pré-política do sentido de Polis. Para
defender sua tese ele se utiliza de um simples argumento lógico: se o termo político deriva do
sentido original da palavra grega Polis, esta última, portanto, já que trata-se da fundação do sentido
de tal termo, não pode já ser definida e ter seu significado traduzido sob uma perspectiva política.
Assim, Polis como cidade-estado é um conceito político, uma interpretação política de Polis que,
portanto, carece de fundamento. A chave para a refutação heideggeriana da compreensão tradicional
de Polis é elaborada via interpretação da tradução de Hölderlin7 da tragédia de Antígona:
Por toda parte, se aventurando mundo afora, inexperiente e sem saída, ele chega ao
nada. [...]
Sobrepondo-se muito acima do lugar, perdendo-se do lugar está ele, para quem, em
favor do correr o risco, o não-entitativo do ente sempre é. (HEIDEGGER, v. 53,
1993, pp. 58-59, tradução nossa)

Nesta interpretação, Polis significa originariamente lugar e somente pode ganhar o sentido de
cidade-estado onde o homem habita em comunidade porque previamente quer dizer lugar
ontológico onde a existência humana habita entre os seres, onde tudo o que existe é. Esse lugar é a
própria espacialidade existencial do humano e por esta razão não pode ser concebido somente em
sua mera fisicalidade, mas como uma dimensão de destinação na qual a existência humana se

7
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coloca ela mesma em antecipação – para usar de uma terminologia heideggeriana clássica, como
cura [Sorge]. Por esta razão, Polis como lugar historial, dimensão histórica originária, refere-se à
historicidade [Geschichtlichkeit], à posição da existência humana em relação ao evento de tudo o
que é: “Originariamente Polis quer dizer o lugar [Stätte], a dimensão [Da], em que, a presença é
historicamente. A Polis é o lugar historial, o espaço no qual, a partir do qual e para o qual a história
acontece.” (HEIDEGGER, v. 40, 1983c, p. 161, tradução nossa) Como lugar historial, Polis designa
a topologia da relação entre a existência humana e ser, esta na qual ‘tudo o que é’ acontece.
A essência pré-política de Polis, esta que originariamente torna possível todo e
qualquer sentido primordial ou derivado do político, reside em seu caráter de ser o
lugar aberto para a destinação [Schickung] a partir da qual todas as relações do
homem com os entes – e isto sempre quer dizer em primeira instância a referência
que o homem faz dos entes enquanto tal - são determinadas. (HEIDEGGER, v. 53,
1993, p. 102, tradução nossa)

Contudo, a noção original que Heidegger apresenta para o conceito de Polis não implica em dizer
que devamos a partir de agora recusar compreender Polis politicamente, ou seja, que devamos
imaginar ser errônea a noção de Polis como cidade-estado. Ao contrário, é somente através da
conquista da compreensão de um sentido apolítico originário de Polis como lugar historial que a
interpretação tradicional política de Polis pode ganhar verdadeiramente um sentido e fundamento. É
somente a partir da compreensão apolítica da Polis que podemos finalmente compreender a
condição na qual, em última instância, a existência humana está fadada a compreender seu lugar no
mundo sempre a partir de uma perspectiva do agir humano como sua postura política. A noção
originária apolítica de Polis, ao descortinar uma dimensão historial, não implica na negação do
sentido político do termo; muito ao contrário, significa uma afirmação e fundação da possibilidade
de que a perspectiva política prevaleça.
Mas agora que nos tornamos capazes de alcançar um sentido originário de Polis e, através
dele, podemos estabelecer uma fundação sólida para o sentido político do termo, como podemos
então dar um passo adiante e compreender o político filosoficamente, ou seja, para além de uma
perspectiva sociogeográfica?
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Esta tarefa exige que primeiramente recapitulemos de maneira breve como Heidegger
concebe a relação da existência humana para com o sentido de ser de tudo o que é. Aprendemos a
partir da ideia do que seja o evento-apropriador [Ereignis] como ser reclama para si a existência
humana. Nossa existência é aquela capaz de questionar ser, ao se perguntar o que são os entes, as
coisas, e é precisamente através deste questionamento, ainda que este ocorra no modo de uma
inquisição sobre a entidade das coisas (metafísica) que a força de ser se mostra sobre e em nós. Ser
não é nada que careça de nomeação ou explicação que se baseie na aparência de uma coisa. Ainda
assim, ser carece de ser determinado metafisicamente através da inquisição sobre o que é. O modo
escolhido por Heidegger para pensar o sentido de ser é o do questionar a própria história da
inquisição sobre a entidade das coisas, a história do pensamento ocidental enquanto metafísica. Esta
história, a história da tradição, é para ele a mais evidente indicação da força oculta do evento de ser
do que é. Quando ser, por fim, na interpretação metafísica torna-se sem sentido, quando não há mais
sentido nesse questionar, pois só interessa só é possível o ao homem o acesso ao entitativo dos
entes, as coisas em sua aparência; quando a questão mostra-se esvaziada é quando para Heidegger o
fenômeno do evento-apropriador de ser mostra-se mais evidente. Esta indicação surge mais forte
exatamente na perda de vista da questão fundamental, quando o sentido de ser é abstraído, quando o
caráter não-entitativo dos entes é totalmente ofuscado pela tarefa humana de nomear 'tudo o que é’:
a busca incessante do conhecer - ciência, metafísica, técnica. Porém, a inquisição dos seres, a tarefa
incessante do nomear ‘tudo o que é’ não significa dizer que ‘tudo o que é’ vem à luz somente
através da percepção humana, mas sim que o evento-apropriador em cada coisa que é reclama para
o homem uma determinada posição, o coloca no lugar mais elevado entre os seres, o lugar de agente
regulador. A existência humana é o lugar de ser – Da-sein. (p. 37) Como resultado de sua
localização antecipatória, a partir da qual ‘tudo o que é’ se projeta diante dela, não é de se estranhar,
mas sim de se garantir por certo que ‘tudo o que é’ somente aparece e é posto em movimento
quando produzido pela percepção humana. A existência humana torna-se fazedora de coisas,
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criadora de eventos. Ser, portanto, em sua nulidade, não mais carece de questionamento; em sua
dádiva completa, se anula, enquanto as coisas - sob regulação exclusiva da percepção humana simplesmente são. Tal situação é ilustrada por Heidegger como a condição mais verdadeira de nossa
existência, como sendo um 'entre' [Zwischen] (ver §72 de Ser e Tempo): a existência humana
empossa o mundo na medida em que o evento de ser é pura abstração. Quanto mais o homem é
tomado pelo poder de controlar a realização da vida e quanto mais ele se familiariza com esse estar
localizado no mais alto lugar, à frente e acima de tudo, mais estranha é para ele a porção nãoentitativa dos entes, ser. Mais distante se torna a possibilidade de se pensar tal relação. A partir desta
perspectiva, Polis como lugar historial, no que se refere à destinação histórica da própria
humanidade, significa portanto a dimensão histórico-espacial do evento-apropriador. Visto que o
sentido de ser se anula e assim as coisas são, o curso de tal destinação, o que Heidegger chama de
historicidade [Geschichtlichkeit], pode apenas mostrar-se como o curso dos eventos no tempo, ou
seja, como mera historiografia [‘Historie’]: uma datação de suas conquistas, o progresso do homem
no passar dos tempos. Já que a existência humana está posicionada acima, no lugar de onde tudo
antecipa e de onde pode regular ‘tudo o que é’, a dimensão espacial do evento-apropriador se
mostra em seu reverso, como mero campo de ação humana – esta situação é o que aqui
denominamos deslocamento essencial do homem, no qual o homem governa a vida e vive a vida
como sendo esta exclusivamente por ele determinada. Nesta situação de ganhar controle e perder de
vista de sua original proveniência, Polis como lugar historial representa, portanto, o solo para o
deslocamento essencial no qual a perspectiva política que fazemos do homem pode em fim surgir:
ao passo que a existência humana se mantém alheia ao evento-apropriador - o que somente é
possível a partir da própria nulidade do sentido de ser – ela se posiciona adiante, suprema
reguladora de ‘tudo o que é’. Assim, ao atingirmos a compreensão heideggeriana de Polis como “o
solo e lugar da existência humana ela mesma” (HEIDEGGER, v. 40, 1983, p. 161, tradução nossa),
“o lugar da história humana que pertence ao homem em meio aos seres” (HEIDEGGER, v. 53,
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1993c, p. 103, tradução nossa), torna-se patente que é somente através do estabelecimento de um
fundamento original e apolítico de Polis que podemos compreender filosoficamente o político e a
noção política de Polis, agora traduzida filosoficamente na ideia de deslocamento essencial.
No momento em que começamos a ver delineada a posição do homem como agente, posição
esta fundada primordialmente na obliteração do evento de ser, a compreensão filosófica do político
ganha forma e assim podemos entender a situação na qual a existência humana se coloca como
reguladora e, portanto, destinadora dos eventos do mundo, capaz de governar.
Ao seguirmos tal linha de pensamento estabelecida pela compreensão filosófica do político
como deslocamento essencial, como podemos a partir de agora sermos capazes de ainda conferir
sentido a uma compreensão moral do político, esta que deriva justamente do modo regulador no
qual o homem se concebe e controla tudo o que é; esta que se encontra tão enraizada na noção
tradicional de Polis como cidade-estado e que em última instância diz respeito a uma relação moral
entre o homem e o estado?
A compreensão moral do político refere-se ao conhecimento privilegiado do sentido de
justiça [δική] como sendo o conhecimento do que é justo; o que orienta por sua vez o próprio ato de
governar (agir sobre). Para esta ideia clássica de justiça, Heidegger também apresenta uma reforma
interpretativa a partir de sua releitura do termo grego dikē. Ao invés de entendê-lo com justiça,
Heidegger o pensa como ajuste [Fug].
Porém dikē é um conceito metafísico, não originariamente moral; ele nomeia o ser
no que diz respeito a sua articulação essencial para com os entes. É bem verdade
que dikē entra para a obscura zona da moralidade graças à filosofia platônica, mas
isto torna ainda mais necessário que se guarde o sentido metafísico, do contrário
não seria possível se vislumbrar o diálogo grego sobre o Estado que está em
segundo plano. O conhecimento da dikē, do ajuste do ser dos entes, é a filosofia.
(HEIDEGGER, v. 6.1, 1961, p. 194, tradução nossa)

Assim, partindo da interpretação heideggeriana da noção platônica de justiça, em sua essência, o
sentido metafísico de justiça nos mostra que enquanto ajuste refere-se à destinação na qual também
se dá a relação entre a existência humana e os entes. Ela é precisamente a 'situação' onde se dá tal
relação.
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Agora que temos adquirido o sentido essencial de Polis e do político, como podemos
finalmente compreender de maneira filosófica o sentido político tradicional ulterior que é atribuído
a ambos os termos? Em outras palavras, como interpretar o sentido de Polis como cidade-estado e o
sentido moral do político atrelado à ideia do justo governar, uma vez que temos em mente um
fundamento apolítico e amoral para ambos?
Polis enquanto lugar historial e justiça como ajuste essencial do ser dos entes são a base e
fundação da situação da existência humana como aquela que constantemente se ganha e se perde: o
poderoso criador das coisas no mundo é, ao mesmo tempo, a mais estranha [Unheimliche] criatura
do mundo, pois regula ‘tudo o que é’ – a realidade – como tendo sido produzida pela sua percepção,
ignorando a proveniência original na qual 'tudo o que é' vem à luz, não graças à sua exclusiva
vontade, mas em verdade a partir de uma relação apropriativa do evento de ser no qual o próprio
homem é lugar, mas que também se dá no ser de cada coisa que é. À sombra do próprio retraimento
que é o evento de ser de uma coisa, 'o que é' é sempre concebido antecipadamente pela
representação humana: o modo como a existência humana presencia os entes determina a validade
do que pode vir a ser conhecido; sua experiência de verdade com a qual ele estabelece o real.
A situação paradoxal de conquistar seu lugar e de perder-se da proveniência original ilustra
como a existência humana é em si um entre-lugar, é em si a ambiguidade de negar sua mais
essencial pertença ao evento de ser através da afirmação suprema dos seres e de si mesma. Assim
sendo, em nossa análise, o lugar histórico do homem como aquele que governa o seu próprio
destino é revelado pela simultaneidade de um ao invés de: posicionado no reverso do lugar historial,
sua situação é a de ser em si e de si essencialmente deslocado. Recapitulando o dito do coro de
anciões tebanos de Sófocles:
Seguindo o dito que este poema esconde, Polis abriga a possibilidade de uma
estada controversa: hypsipolis [ύψίπολις], sobrepondo-se muito acima do lugar;
apolis [άπολις], perdendo-se do lugar. Nesse ponto, Polis não é um espaço apático
de onde acontecem de vez em quando possibilidades vazias de “sobrepujança” e
declínio, mas sim, em sua essência, Polis é o urgir da ascensão e a ruptura da
queda, assim o homem é destinado e ajustado em ambas as possibilidades
controversas, e de tal maneira que ele é em si mesmo ambas as possibilidades. O
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homem não as "adquire" exteriormente ou interiormente, mas sim sua essência é
tais possibilidades. Sendo ele no lugar, sua essência igualmente presume-se semlugar. (HEIDEGGER, v. 53, 1993, p. 107, tradução nossa)

Tal situação existencial definida pela ambiguidade essencial revela a estranheza da existência
humana. Nesta situação, o homem persiste num estado de tensão, num entre-lugar, onde a sua
posição em relação a 'tudo o que é' é sempre uma posição que assegura para si o mais elevado lugar
entre os seres, enquanto ele permanece alheio à doação e ao ajuste do ser dos seres. O lugar historial
que entendemos como Polis é também o lugar de onde o homem se projeta existencialmente, se
joga no mundo. Deslocamento essencial significa aqui a perda da familiaridade do homem com sua
proveniência essencial quando este se afirma soberanamente como criador de 'tudo o que é' e
conquista para si o poder de produzir o real. O lugar historial, este que remete à historicidade, então
se revela na vida fática como historiografia, ou seja, é também o lugar onde a totalidade das coisas
se refere exclusivamente aos eventos humanos datados no tempo. A livre autofundação da
existência humana é em verdade a liberdade que esta tem de perder-se de si num mundo por ela
exclusivamente criado e controlado. A existência humana supera a situação de estranheza através do
distanciamento de si mesma de sua relação originária com o evento de ser, ao tornar-se cada vez
mais familiar como sujeito absoluto do espaço comum, da sociedade. O retraimento de ser é
reafirmado na agência humana, ou seja, pela maneira essencial na qual o homem se relaciona com
as coisas enquanto fazedor da realidade – e esta maneira essencial é nada mais do que um traço do
seu modo de ser técnico. Nesta perspectiva, nós chegamos à conexão mais íntima entre o político e
a dimensão de tecnicidade que forma a segunda metade da caracterização da existência humana
como uma existência tecnopolítica. O homem existe numa situação constante de deslocamento
essencial. O deslocamento essencial como estranheza de ser, reforçado pelo seu modo técnico
fundamental de conhecer ‘tudo o que é’ de maneira técnica é o que finda por forjar o seu caráter de
regulação e controle.
Introduzimos assim a ideia de existência humana como existência tecnopolítica, derivada da
compreensão filosófica que elaboramos de Polis e do político. A seguir, tentaremos salientar a
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amplitude existencial da estranheza de ser e tecnicidade do homem que residem no seio da situação
que ora nomeamos de deslocamento essencial.

b) Maquinação e vivência: a existência tecnopolítica

Iniciamos com o esclarecimento do sentido do político que, enquanto apolítico, expõe o
como de nossa compreensão eficiente, esta sobre a qual operamos a realidade em termos de sua
exequibilidade. Mas como então podemos melhor compreender este perceber e pensar produtivo,
nosso modo eficiente de ser no agir, e que em última instância expõe uma conexão entre técnica e
história? Como se dá o aspecto geral de nosso modo de ser e pensar eficientes em relação aos seres?
Este modo geral de comportar-se é, em verdade, originado a partir de uma posição de ser, na qual
ser se retrai e as coisas são. O movimento ou posição de retraimento de ser foi nomeado por
Heidegger de muitas maneiras ao logo de sua obra. Tal condição se mostra em tudo o que é, e é o
que igualmente confere ao homem a possibilidade de distanciamento na qual, alheio ao eventoapropriador, ele conquista o controle de si através da produção da realidade.
Maquinação e vivência, e em particular a inter-relação de ambos os conceitos, é como
Heidegger, no final dos anos 30, nomeia o reverso da dádiva de ser na qual a existência humana,
enquanto que essencialmente deslocada, se livra do estranhamento de sua proveniência originária e
se familiariza com tudo o que é. Maquinação nomeia a perspectiva criacional na qual o homem
concebe “entidade como presença produzida, exequível” (HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p. 236,
tradução nossa), na qual, ao estar sempre numa posição elevada de antecipação, a existência
humana representa 'tudo o que é' como tendo sido por ela criado, executado. Vivência, por sua vez,
nomeia a perspectiva historiográfica da existência humana, “a sua aparência de autoafirmação em
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relação aos seres” (p. 17), na qual 'tudo o que é’ somente pode ser quando pertencendo ao âmbito
da ‘vida humana’, ou seja, sempre no contexto de uma datação dos acontecimentos da vida no
passar do tempo.
Como é sabido, estes conceitos chave foram extensamente elaborados e discutidos nos
volumes 65 e 66 (ver Tab. 1). Dito isto, devemos ter sempre em mente que embora tais conceitos
possam ter historicamente uma 'data de nascimento' e se possa apontar que referem-se a esta ou
àquela época em particular do pensamento heideggeriano, devemos evitar o apelo de novidade
quando uma terminologia surge ou ressurge devido ao lançamento ou tradução de um novo volume.
Mesmo reconhecendo que o problema da usagem conceitual em Heidegger na literatura secundária
sofre interferência do gerenciamento editorial de sua obra, tanto no tocante ao original como as
traduções, devemos nos esforçar para manter em vista que tais terminologias são apenas diferentes
nomeações para a expressão do seu pensamento insistente e unitário sobre o abandono de ser
[Seinsverlassenheit]. Neste sentido particular, maquinação e vivência não podem ou pelo menos não
deveriam ser estudados como diferencial, mas como unidade, reunião do esforço de manutenção do
‘movimento de questionar a única questão’ que é como o próprio Heidegger resumiu o sentido de
sua inteira obra.
Num primeiro momento, já que o termo surge diretamente ligado à discussão sobre a técnica
moderna, o conceito de maquinação tende a ser apressadamente interpretado como simplesmente
uma referência à época das máquinas ou ao aspecto de mecanização e, mais tarde, de
informatização da vida na sociedade contemporânea. Em verdade, o termo refere-se ao aspecto de
abertura de poder [Macht] que fundamenta nosso ser e pensar no agir; no modo particular como a
existência humana representa tudo o que é e no modo como as coisas são - se tornam conhecidas.
“Maquinação é o auto-arranjamento de tudo de acordo com a exequibilidade, de tal maneira que o
incessante e absoluto cômputo de tudo é pré-ajustado.” (HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p. 16, tradução
nossa) Neste sentido, podemos concluir que tecnicidade aponta para uma disposição básica da

84
existência humana, com a qual ela se dá conta das coisas, sempre numa determinada direção (esta
na qual tudo aparece como produzível). Esta direção é precisamente o que se caracteriza como o
poder coercivo da maquinação, no qual tudo o que é, diante do homem que está sempre adiante, está
portanto 'assujeitado' à agência humana.
A consumação da era metafísica erige ser no sentido de maquinação em tamanha
"dominação” que na maquinação ser é verdadeiramente esquecido, e não obstante
somente a entidade dos seres é tratada, obtida pela representação e produção
asseguradoras e incondicionais. Tal representatividade e produtividade arranjadoras
decidem sobre o que está autorizado a ser como ente e o que deve ser descartado
como não-ente. A Maquinação é toda a exequibilidade fazedora e formadora dos
seres, a estes ela igualmente predetermina a essência de sua efetividade, e dá
sentido único à realidade. (HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p.16, grifos do autor,
tradução nossa)

No entanto, maquinação como força coerciva e arranjadora da realidade não diz respeito somente ao
como a existência humana age sobre coisas e eventos, mas fundamentalmente a um determinado
modo de ser/pensar no agir que, em ultima instância, conduz e guia a representação do ser dos seres.
Em sentido coloquial, maquinação remete a ‘trama, enredo’ – designa um engajar-se num modo
particular de raciocínio que em si já implica na regulação do curso de uma ação ou evento; quando
dizemos que estamos maquinando, estamos de certa forma almejando a manipulação de um
determinado acontecimento. Mesmo tendo em vista que é praticamente impossível ignorar a
tonalidade pejorativa ao qual o termo alude, devemos, contudo, nos esforçar para manter o foco do
nosso pensamento restrito ao aspecto de ordenação e controle que a palavra guarda em si; na
maneira como esta expressa um modo particular de manipulação do pensamento, na percepção do
que é como um ser-produzido. Maquinação, portanto, não representa meramente a mecanização de
nosso modo de vida por meios tecnocientíficos, mas fundamentalmente o modo de pensar no qual a
agência humana ganha mundo, garante a percepção e representação dos seres e, isto, desde sempre e
consequentemente independente de qualquer era tecnológica. Heidegger (v. 65, 1989a, p. 312) diz:
“O surgir da essência maquinal do entes é historicamente difícil de apreender porque no fundo ela
está em operação desde o primeiro começo do pensar ocidental (mais precisamente desde o
recolhimento de alhvqeia).” Assim, percebemos como maquinação vai além do fazer imediato e diz
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respeito em verdade ao próprio modo de pensar no qual a agência humana garante o ser das coisas
sob a exclusiva perspectiva criacional. Isto que é o recolhimento da verdade originária nas
experiências de verdade do homem técnico, quer dizer, a asserção da verdade como corretividade
significa dizer que, desde o começo do pensamento, é obra do próprio pensar e do retraimento de
ser fazer com que ‘tudo o que é’ venha à luz sob o espectro de uma concordância lógica operada
pela existência humana, visto que é ela quem regula, quem prevê e representa o que está diante de
si. Neste sentido, coisas, natureza, mundo somente podem emergir de maneira produtiva, numa
perspectiva criacional de ser algo produzível. O mundo e as coisas no mundo aparecem e são
conhecidas sob a ótica do fazível, da exequibilidade Não por outra razão, Heidegger vê no sentido
original de Τέχνη o modo essencial do conhecer, um descobrir que é retraimento de ser, muito antes
de se referir a um caráter determinado e por sua vez derivativo de manipulação ou uso das coisas
em si. Assim, a essência da técnica, o que preferimos chamar de tecnicidade, antes que possa ser
entendida numa definição instrumental, é conhecer; refere-se à atitude fundamental da existência
humana de revelar 'o que é'. Sempre ao modo de uma representação, os entes como um todo são
percebidos antecipadamente como tendo sido criados ou produzidos (por alguém/algo). Nós
estamos sempre, enquanto essencialmente deslocados, posicionados de modo a compreender o que
é numa perspectiva criacional (maquinação), e isto se dá acima de tudo no próprio ato de pensar.
Quando buscamos entender o que significa a essência da técnica já o fazemos de maneira técnica. O
mundo como um todo emerge a partir desta predisposição fundamental da existência humana e, já
que o evento de ser situa-se num movimento de retrair-se e encobrir-se, tudo o que vem à luz
somente pode ser e estar sob o princípio operacional de um denominador comum - própria
maquinação. Enquanto ser se retrai para que tudo o mais seja, os entes como um todo têm a
aparência de descoberta. No contexto da modernidade, os seres somente podem ser graças à
habilidade do homem de descobri-los. A existência humana é o agente do mundo, o “executor de
maquinações” – um ser técnico.
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Parece ser uma lei da maquinação, cuja essência ainda não está fundamentada, que
quanto mais esta se desenvolva normativamente – tanto na Idade Média quanto na
Idade Moderna – mais obstinadamente e maquinalmente ela oculte a si mesma, seja
por trás da ordo e da analogia entis da Idade Média ou por trás da objetidade
[Gegenständlichkeit] e da objetividade [Objektivität] da Idade Moderna como
formas básicas de realidade e entidade dos entes. (HEIDEGGER v. 65, 1989a, p.
127).

É portanto na ideia de maquinação que de certa maneira Heidegger singulariza a 'novidade' do
moderno, esta que também está manifesta na técnica moderna, mas não porque a técnica moderna é
ela mesma maquinadora, mas ao contrário, porque maquinação diz respeito à radicalização do modo
como somos/pensamos o mundo enquanto agentes do mundo, e este modo radicalizado, enquanto
fenômeno da tecnicidade, se mostra na realidade do que é, no como fazemos, nos objetos técnicos
em si já enquadrados sob esta perspectiva. É neste sentido que o tão chamado caráter planetário da
técnica moderna se apresenta como questão chave para a compreensão do homem moderno.
Para Schuback, é no caráter totalitário da configuração da técnica moderna que reside o
ponto central de certa 'transformação na condição do humano'. Ao refletir sobre um dos textos mais
políticos de Heidegger, “Koinon – A partir da história do ser [Koinon - Aus der Geschichte des
Seyns]”8, Marcia Schuback interpreta o sentido de comunidade na era moderna como sendo, para
Heidegger, um sinal da instalação de um engendramento planetário, de um determinado modo de
ser, este no qual o homem faz a experiência de certo comum que,em verdade, é o traço mais
eloquente de seu deslocamento, de seu distanciamento da proveniência de ser:
O modo totalizante de ser comum é o incomum. O incomum deste modo total de
ser comum é experienciado como o habitual, o ser o lugar em comum no qual todos
vivem, também entendido como ser moderno, o tempo em comum o qual todos
vivem. Lugares, tempos e sentidos comuns são tão totalizantes que nos tornam
cegos [...] Totalidade quer dizer nada mais. O que é tão conhecido está tão em uso
que nada sobra fora dele. Nossos seres são forçados ao incomum destes lugares e
sentidos comuns que se tornaram totais. E o sentido e lugar incomum aparece como
sem-sentido, puro vazio, palavras significam nada.9

Assim como na discussão sobre Polis, esta discussão sobre o sentido originário de comunidade,

8 HEIDEGGER, Martin. Die Geschichte des Seyns. Frankfurt am Main: Klostermann, 1998.
9 SCHUBACK, Marcia. To Koinon. In: To Koinon – Heidegger and The Political. Estocolmo: Södertörn University,
2011. (Publicação no prelo, a ser lançada pela Continuum, Nova York em 2012.
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especificamente neste texto, que data de 39-40 é um diálogo de Heidegger com o momento político
vivido pelo mundo. Mas nele, como Shuback prefere centrar o foco, o mais relevante não é uma
crítica ao Comunismo ou a serviço da propaganda intelectual anti-marxista: o relevante é
justamente a evidenciação de um caráter do humano, este sobre o qual nossa ideia de comunidade
está fundada, no qual o coletivo, o espaço sociogeográfico da vida vivida torna-se totalizante. Com
isto entendemos que maquinação é um caráter existencial intimamente conectado ao próprio modo
de ser e pensar do homem, ou seja, é de maneira fundamental como somos/pensamos o mundo
enquanto agentes do mundo. Desta maneira, embora a ideia de maquinação apareça diretamente no
contexto da discussão sobre a técnica moderna, o que nos interessa sobretudo é o fato de como
Heidegger representa com este conceito a articulação do pensamento calculativo [rechnende Denke]
inerente ao nosso ser técnico, o qual, aliás, a sua filosofia se oferece como contraponto. É
precisamente desta maneira que podemos compreender como, não por acaso, maquinação surge
também no contexto da possibilidade de um pensar fundamental, este no qual podemos nos
aproximar do sentido de ser, a ação transformadora do pensamento de sentido ou meditação , do que
é para nós um pensar-sentido [Besinnung]10. Pensar-sentido ao invés de pensar os seres exige o
esforço do distanciamento do pensar eficiente no qual estamos fundamentalmente dispostos. Mas
este pensar, enquanto filosofia, não significa contudo um abandono resignado ou uma rejeição
peremptória do fazer humano. Ao contrário, o pensar-sentido da filosofia representa a possibilidade
mais extrema do que poderia significar o agir da existência humana. A mais poderosa e ao mesmo
tempo perigosa ação – o pensamento – assim o é porque propõe uma tarefa radical, ou seja, coloca
em suspeição nosso modo de ser/pensar (metafísica). Não é, portanto, de admirar que tal
pensamento seja hoje, ou bem desqualificado em sua absoluta inutilidade, sob a pecha do
10 Não obstante reconheçamos a propriedade das duas traduções oficiais do termo Besinnung para o português
Brasileiro, “pensamento de sentido” do Prof. Emmanuel Carneiro Leão, e “Meditação”, do Prof. Marco Antônio
Casanova, optamos por um jogo mais poético de palavras, inspirado numa tradução alternativa da Prof. Marcia
Schuback ([S.I.], não paginado), que usa o “sentir-pensar” de Guimarães Rosa. (2009, p.lix). Ao dizer “pensarsentido”, queremos sugerir a profundidade que tem este pensar, o seu pesar, justamente a referência implícita que
fazemos a este pesar quando dizemos coloquialmente que estamos 'sentidos' com alguma coisa. Entendemos o
Besinnung em Heidegger, sobretudo a partir também da uso coloquial no alemão, com o pesar de um pensar sentido
com algo, neste caso, em consonância e na rememoração do próprio sentido de ser.

88
romantismo, dogmatismo, ou que tenhamos chegado ao ponto de que nem mesmo é mais possível
sua articulação, graças à força do engajamento pós-metafísico contemporâneo.
O pensar-sentido pensativo [denkerische Besinnung] deve especialmente apreender
a essência da completude da modernidade e deixar para trás todo pensar que é
consonante com a metafísica, até mesmo o que aparentemente parece negá-la,
através de um não mais questionar que pensa que a ela dominou. Contudo,
"metafísica” – e isto quer dizer: à qual em sua verdade se dá a dominação sem
fundamento do pensar ser enquanto um representar – apenas pode ser superada
através de um questionar ainda mais primordial da própria questão, e através do
restabelecimento de sua necessidade historial. (HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p. 24,
grifos do autor, tradução nossa)

O questionar a questão que traduz metafísica por história de esquecimento de ser é, em suma, a
questão digna da filosofia. Para que ela se mostre é preciso um olhar além-através do que é, no
como as coisas para nós se apresentam no presente – sempre e antecipadamente de modo técnico.
Este modo de ser constante e prévio está fundado num modo particular de pensar da existência
humana, que de maneira totalizante compreende o que e é como ser-produzido via agenciamento
humano.
Sendo o mundo representado de maneira antecipatória pela existência humana,
consequentemente, a validade objetiva do real e até mesmo o próprio sentido do passar do tempo
tornam-se não mais do que o resultado efetivo da ação humana como vida vivida. As coisas e os
eventos são exclusivamente produto do humano; são acessíveis, possíveis e conhecidos
exclusivamente de maneira historiográfica. Não é preciso um grande esforço do pensamento para
entender que eventos e fatos não são o que propriamente fazem a história como quer crer o senso
comum. No entanto, ainda assim comumente agimos no mundo alheios ao fato de que é a partir de
uma possibilidade fundamental de “databilidade” [Datierbarkeit] (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p.
501) que maquinamos o acontecimento dos eventos no tempo como fatos gerados e dirigidos pela
vontade da agência humana. Isto é o que Heidegger concebe como o fenômeno por ele chamado de
vivência. O caráter apropriador de ser da coisa ou de um evento é já em princípio mascarado pela
maquinação, ou seja, a coisa ou fato surge no tempo como 'tendo sido causados, produzidos por' e,
portanto, como tendo sido vividos – do contrário, simplesmente, não existem.
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A existência humana se dá conta da realidade num espaço de tempo que usa como único
parâmetro sua própria experiência do viver. O tão chamado esquecimento de ser se mostra então
através da historiografia, na aparência que as coisas têm de serem acontecimentos, fatos criados e
movidos pela ação da vida humana. Vivência é também por sua vez a base do engajamento político
e da liderança política, já que é este o traço essencial da existência humana que forja a ilusão de que
a comunidade, ou um conjunto de lideranças, ou mesmo um único líder, tem o poder total de
controlar e manipular o curso dos eventos. A relação entre os eventos no tempo e a ação humana é
assim selada e não há nada a se questionar além disso, pois o próprio poder coercivo da maquinação
já deu conta de conceber e garantir a validade de 'tudo o que é' no âmbito do real.
Na medida em que o homem da época atual, aquele que sob a força irrestrita da
poderosa maquinação concebe a si mesmo como um ser animal (ser vivo), resta a
ele (enquanto que igualmente ao modo de um "nós" um "eu") apenas a “vivência”
como o ajustamento de seu comportamento e de sua atitude, cuja qual, no âmbito
da maquinação, confere a ele sua aparência de autoafirmação diante dos seres. A
escalada deste âmbito e sua aceleração, a equidade e popularidade da “vivência” é
o sinal de que já foram derrubadas as últimas barreiras ante a força da maquinação.
(HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p. 17, grifos do autor, tradução nossa)

Por toda parte, a existência humana, posicionada no mais elevado lugar, pode apenas ver e ter diante
de si a imagem de si mesma e isto, para Heidegger, enquanto fenômeno do esquecimento de ser, é o
mais eloquente sinal do evento de ser como historicidade. A historicidade, ou seja, o que significa o
elo historial de destinação de homem e ser, somente nos aparece como vida vivida, como
historiografia - datação histórica operada pelo fenômeno da vivência. Vivendo a plenitude de suas
possibilidades, no extremo de seu deslocamento essencial, a existência humana governa sua própria
trajetória, na conjunção de dois traços fundamentais de seu modo de ser: o agir movido pela atitude
reveladora da maquinação; e a afirmação de seu lugar de controle através da atitude histórica da
vivência. A existência humana está fadada a ser alheia à proveniência de ser, o que não poderia ser
diferente, visto que o evento de ser é puro retraimento.
O homem enquanto existência tecnopolítica pode tudo, inclusive sobrepujar o estranhamento
de si e distanciar-se de seu lugar originário sem jamais suspeitar de que é a busca pela regulação e
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controle dos eventos e fatos da vida, sua obsessão pela conquista absoluta do que é, um traço
fundamental de sua própria perda de si. “Ainda mais forte e ao mesmo tempo inócua, ainda mais
estridente e particularmente estranha, a “vida”, em seu reverso incondicional, particularmente é
tragada pela preponderância da “vivência”, de onde o homem sob o chão de suas “ações” e suas
“criações” finalmente se esquece de que há muito tempo esqueceu-se de ser.” (HEIDEGGER, v. 66,
1997a, p. 286, grifos do autor, tradução nossa). Tanto quanto mais o evento de ser se mantém à
sombra, tudo o mais é. A vida, especialmente no espaço da existência política, aparece como um
evento historiográfico, determinada pela vontade de alguns poucos gênios ou lideres, aqueles a
quem a humanidade atribui com absurda exclusividade sua fortuna ou desgraça. Neste sentido, a
busca pelo controle e o engajamento na luta pelo bem-maior é como a existência humana se
mantém segura de si e alienada de ser. A existência tecnopolítica, enquanto guiada pelo fenômeno
da vivência é o próprio estranhamento de ser.
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Recapitulação

Neste subcapítulo apresentamos como o fazer humano, a tecnologia entendida como unidade
dos diversos modos do ser técnico do homem, pode ser pensado filosoficamente. De nossa
perspectiva particular sobre o fenômeno que caracterizamos como tecnicidade, retiramos a ideia de
que a tecnologia em geral permite ser pensada filosoficamente se tal pensamento mostrar-se como
um questionamento que mira, não determinadas manifestações do ser técnico, mas a condição
existencial na qual tudo o que é já se mostra tecnicamente. Esta condição, que não mais diz respeito
ao fazer humano, mas sim à possibilidade de presentificação de tudo o que é, mostrou-se então
como o legítimo ponto de atenção e – tensão - da questão heideggeriana, de maneira que toda a
discussão antes genericamente formulada como “a questão da técnica em Heidegger” pôde mostrarse como questão sobre o sentido de se ser formulada a partir de um olhar além-através do que é – o
nosso hoje.
O estabelecimento de nossa perspectiva filosófica, esta que tornou possível se vislumbrar a
unidade de técnica e ser – conduziu às seguintes conclusões: a existência humana é essencialmente
técnica, sendo a tecnicidade um caráter fundamental do modo de ser do homem, o que portanto
equivale a dizer que ser humano é ser técnico. Sendo esta uma condição existencial, expressamos
através da ideia de 'deslocamento essencial' a estranha posição do homem diante do velamento do
evento de ser de tudo o que é. Em constante deslocamento, distanciando-se existencialmente de sua
co-pertença, a existência humana pode então representar a si mesma e às coisas sob a perspectiva
regulatória da maquinação. Concluímos pois que, visto que tudo o que é aparece representado no
caráter de exequibilidade da maquinação, também o ser e fazer do homem - seu agir – é regido por
esta condição existencial, de tal maneira que o evento de ser através do qual algo é torna-se o
acontecer do mundo regido pela posição de poder da vontade humana: sua política; e pelo poder
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ação humana: sua tecnologia. Em suma, denominamos a tecnicidade como unidade espacial do
modo de ser e agir da existência humana, com o qual ela se mostra essencialmente tecnopolítica.
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2.2.2 História: ser e saber

Diante da conclusão da primeira caracterização do homem como existência tecnopolítica,
somos levados ao passo seguinte, questionar de que modo esse espaço de ação se desdobra
temporalmente e onde se funda tal desdobramento. Ou seja, ao tomar como base o ponto de vista da
faticidade, de que modo apreendemos faticamente a totalidade da ação humana, do fazer humano
que entendemos ser regido pela maquinação; e, em seguida, onde encontramos fundamento para
esta representação/apreensão fática.
Em linhas gerais, a unidade da temporalização da espacialidade da ação humana na vida
fática nós conhecemos através da vivência como conjunto evolutivo do nosso saber – progresso
científico; em outras palavras, o que genericamente entendemos por história, como desdobramento
linear da progressão da ação do homem no mundo através dos tempos. A partir desta compreensão
do cotidiano, nos cabe perguntar: se somos essencialmente deslocados, de tal maneira que sempre
nos excedemos à nossa originária posição no evento do que é e assim nos tornamos fazedores do
que é, e se, não obstante, esta condição não se funda propriamente no poder da agencialidade
humana, mas sim no evento de ser e seu próprio velamento, de que maneira então podemos
verdadeiramente compreender a temporalização da unidade do nosso ser e agir, o progresso
tecnocientífico do homem, entendido imediatamente como a verticalidade temporal do seu agir,
como sua própria história? Dito de outra maneira, como se avizinham história do homem e o que
Heidegger chama de história de ser [Seinsgeschichte]?
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2.2.2.1 História do homem, história de ser

Pensar o sentido de história de ser ou história do esquecimento de ser talvez seja uma das
tarefas mais penosas para aqueles que se aventuram numa leitura da obra de Heidegger. Penoso
porque nos coloca em face de um dilema central: somos, ao filosofar, capazes de ultrapassar o
limite existencial do nosso deslocamento essencial e assim nos 'devolvermos' à pertença de ser? Ou
pensar a questão fundamental apenas nos encaminha para a indicação desta co-pertença, sem que
jamais possamos, dada a nossa condição existencial fundamental, realmente apreendê-la? Como nos
manter investigando algo que, em princípio não é nem algo e, consequentemente, nem investigável?
Como é possível então que evoquemos a ideia de uma apropriação mais originaria do sentido de ser,
se ser como tal se oculta de nós em 'auto'-abandono, visto que o evento de ser se retrai e nem
mesmo é?
Não podemos apreender ser, e toda e qualquer parte da trajetória do pensamento ocidental é
uma ilustração desta impossibilidade. Se não é possível inquirir o que fundamentalmente está
velado, só nos resta desviar nosso olhar e nos ocupar em investigar o que simplesmente é. É desta
maneira que a ciência metafísica é em si para Heidegger uma primeira pista de ser: “Os limites
internos da metafísica (ao perguntar pelos entes como tal – a verdade de ser não questionada). A
super sombreamento [Überschattung] de ser pelo ente.” (HEIDEGGER, v. 85, 1999a, p. 93,
tradução nossa). Com isto, dizemos que a história do homem desdobra-se e funda-se na história de
esquecimento de ser e que a história do homem nada mais é do que o percurso do seu modo técnico
de ser no saber. Se considerarmos que é justamente a partir do nosso próprio modo de acesso ao que
é que construímos nossa ideia de humano, vemos que a certeza de quem nós mesmos somos, nossa
autodefinição com a qual nos asseguramos como humanos e sobre a qual nos referimos em conjunto
como 'nossa história', como se dá, portanto, a unidade da trajetória humana de investigação do que
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é, o que preliminarmente conhecemos como ciência histórica, a partir da compreensão do que
significa história de esquecimento de ser.
Em Heidegger, conhecemos a temporalidade da existência humana como historicidade,
conforme já vimos na discussão anterior sobre o caráter essencial do hoje. Na historicidade, em
sendo, nos lançamos no mundo e nas ocupações do mundo; somos com o tempo e num determinado
tempo. O transcorrer da vida, de modo que todo e qualquer evento no mundo é dado enquanto
vivido, é assegurado através da planificação linear da sucessão de acontecimentos. Esta planificação
da história como sucessão de eventos é fruto de nossa representação maquinal do tempo, de modo
que mundo e história do mundo se dão sempre cronologicamente e de modo que podemos avaliar
um passado pontual e também planejar um futuro pontual como consequências diretas e exclusivas
de um agir do homem no agora. Em Ser e Tempo esta representação vivencial do ser-no-mundo é
denominada de “historicidade imprópria [uneigentliche Geschichtlichkeit]” (v. 2, 2006b, p. 479): “O
acontecer da história é o acontecer do ser-no-mundo. Em sua essência, historicidade da presença é
historicidade de mundo que, baseada na temporalidade ekstática e horizontal, pertence à sua
temporalização.” (p. 481). Dizer pois que a historicidade de mundo pertence à temporalização da
presença não significa, no entanto, que a existência humana subjetivamente produz o tempo
histórico dos entes intramundanos, mas que esta é nossa percepção histórica do ente depende do
movimento próprio dos seres de vir ao encontro. Este movimento da coisa, por sua vez, é sempre
dado a partir do evento de ser em que algo se dá, algo vem à luz – algo aparece (ad parere). Com
isto, dizemos: factualmente se é; aquilo que é vem a ser percebido exclusivamente de modo
histórico, através do tempo corrido, e isto porque simplesmente ser é tempo.
Seguindo a máxima heideggeriana, ser é tempo; o advento do que é pertence
invariavelmente ao que interpretaremos daqui por diante como uma conjunção temporal de ser e
estar, na qual, via velamento do próprio evento de ser, impera a realidade do que simplesmente é.
Desta maneira, torna-se evidente porque para Heidegger a condição de ocultamento de ser, este não-

96
ser da coisa, em sendo nada, não se deixa apreender numa investigação objetiva, de maneira que
justamente porque o evento de ser se vela, desviamos nosso olhar para a inquisição do ser do que é,
das coisas, nos ocupamos com os objetos que são. No recorte heideggeriano, nossa história é
portanto história do pensamento ocidental; o todo desta inquisição é, através dos tempos, a ciência
metafísica: “O λόγος de Heráclito, a ιδέα de Platão, a e&nevrgeia de Aristóteles, a mônada de
Leibniz, o 'eu penso' de Kant's como 'liberdade', a 'identidade de Schelling, o 'conceito' de Hegel e o
'eterno retorno' de Nietzsche – todos dizem o mesmo: ser.” (HEIDEGGER, v. 66, 1997a, p. 299,
grifos do autor, tradução nossa). Assim, entendemos que história de ser do esquecimento de ser é
para Heidegger a unidade do pensamento ocidental expressa como metafísica. “O nunca dito do
pensador fundamental ainda é sempre, simplesmente, o seu dito.” (p. 267). O não-dito do
pensamento filosófico, expresso na incessante nomeação de tudo o que é, torna-se é a pista que nos
encaminha a pensar ser; o pensar-sentido da filosofia.
Importante que notemos que Heidegger, claramente, não entende o dito do pensador com
uma 'descoberta', no sentido comum de 'descoberta científica'; como se uma teoria fosse assim
'inventada' e, em sendo expressa, publicada e difundida por um determinado indivíduo, passasse
assim a normatizar a realidade. Esta concepção do papel dos pensadores fundamentais é totalmente
antagônica à ideia de co-pertença fundamental ao evento de ser a qual estamos destinados e
submetidos. Não obstante, este é o modo de pensar maquinal que em nosso modo fundamental de
ser técnico prevalece e assim, cremos, por exemplo, que Descartes inventou o sujeito e a partir de
então, indistintamente toda a humanidade passou a perceber-se como tal. Pensar desta forma é
recair novamente na condição de negação na qual o ser humano é o fundamento, a gênese de tudo o
que é – nesta crença perdemos, decididamente, nosso fundamento. Em verdade, o dito do pensador
é como “a ciência põe o real” (HEIDEGGER, v. 7, 2001c, p. 48), mas somente na medida em que
esta descoberta corresponde à velação do evento de ser; ou seja, não uma realidade que fazemos,
mas sim que perfazemos de modo que o nosso percurso histórico de revelação do que é encontra

97
fundamento no velamento o evento de ser de tudo o que é. O nosso revelar é sempre um velar de
novo; um velar que também quer dizer guardar; enquanto somos no modo técnico fundamental de
conhecer os seres, guardamos para longe de nós mesmos o evento originário a partir do qual os
verdadeiramente seres são.
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2.2.2.2 O saber da ciência e a sabedoria da filosofia

Se nisto que se apresenta como realidade imposta pela ciência (pelo saber e nomeação do
que é) esconde-se o sentido geral de ser, de que maneira então o pensamento filosófico proposto por
Heidegger difere-se desta evolução do saber, a ponto de ser capaz de perceber esta que parece ser
uma configuração enclausurante do real, da qual não podemos escapar? De que maneira é o
pensamento da filosofia distinto, de modo a ver e seguir as pistas que nos encaminham em outra
direção que não a da tradição da ciência e metafísica? Seria o filósofo aquele capaz de superar o
limite da própria condição humana, sendo super humano, então? Nos parece contraditório aceitar a
ideia de velamento fundamental do evento de ser impulsionando a revelação do que é e ao mesmo
tempo aceitar que a filosofia, numa concepção estritamente heideggeriana, seja “ciência de ser”
(HEIDEGGER, v. 24, 1975, p. 19). Devemos nos livrar deste aparente dilema, e não porque seja
nossa tarefa tentar porventura 'salvar' a teoria heideggeriana, mas porque é necessário que tenhamos
esclarecida a noção de ciência e sua relação com a filosofia, ainda que nesta perspectiva sejamos
forçados a assumir que tal dilema tem justamente por princípio a ideia de que se tratam de uma
maneira geral da classificação de dois modos antagônicos de pensar (ciência x filosofia).
Heidegger herdou de Husserl uma maneira particular de pensar a ciência. Não será nossa
tarefa nos ocuparmos de uma análise comparativa entre ambos os filósofos11. Contudo, vale frisar
que embora seja evidente que a imersão de Heidegger sobre o problema da ciência e da história do
pensamento ocidental supera em profundidade a de seu mestre, não obstante não podemos ignorar
que Husserl permanece a fonte da ideia fundamental de que a ciência moderna indica um modo de
ser inteiramente novo da humanidade, modo este que ele interpreta como tendo 'nascido' com os
11 Para aqueles interessados neste particular ponto da história da fenomenologia, recomendamos a leitura da
compilação de notas e correspondências entre Husserl e Heidegger, publicada sob o título de Psychological and
transcendental phenomenology and the confrontation wth Heidegger (1927-1931). A edição inclui as notas de
Husserl sobre Ser e Tempo e Kant e o Problema da Metafísica, traduzidas e comentadas. Ver HUSSERL; ;
PALMER; SHEEHAN (1997).
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gregos e se 'transformado' a partir de Galileu. Ciência no contexto husserliano equivale à cultura e,
mais ainda, à unidade do ser europeu – o que de fato permeia diferentes nações, a despeito de suas
particularidades identitárias que seriam, nesta perspectiva, meramente pontuais. Husserl percebe
uma diferença fundamental que se estabelece na “nova ciência”, uma intencionalidade racional que
eleva a descoberta científica ao status de razão derradeira do ser humano.
A concepção dessa ideia de uma totalidade infinita e racional de ser dominada por
uma ciência racional e sistemática é a novidade sem precedentes. Um mundo
infinito, aqui um mundo de idealidades, é concebido como aquele em que os
objetos não são acessíveis ao nosso conhecimento de maneira individualizada,
incompleta e como que casual, mas são apreendidos, através de um método
unitário, racional e sistemático que numa progressão infinita alcança por fim cada
objeto no seu pleno ser-em-si. (HUSSERL, 1982, p. 21, grifos do autor, tradução
nossa)

Para Husserl, trata-se da consagração de um modo de pensar inaugurado com os gregos, o próprio
modo de ser da humanidade ocidental (europeu) que recebe fundamento na filosofia e que
posteriormente se configura como ciência moderna. A filosofia como primeiro pensar é uma sorte
de “irrupção [Durchbruch]” (p. 30). que marca o surgimento de uma “atitude teórica [theoretische
Einstellung]” (p.37) na qual o conjunto de interesses em prol da vida humana rapidamente substitui
a antes fragmentada visão imediata do mundo à nossa volta. Esta atitude entendemos ao modo de
uma 'impostação', ou seja, como resultado de uma posição de deslocamento essencial na qual nos
sobrepomos aos entes. Para Husserl, surge com os gregos mas, no entanto, transforma-se e ganha
novo sentido na modernidade. Com os gregos, não obstante a evidência de uma impostação teórica
do homem diante do que é, ainda vige um caráter de mística e poiesis expresso por exemplo e
respectivamente na presença indistinta dos deuses na vida cotidiana e na experiência imediata do
lidar com as coisas como fundamento da racionalidade. Com a filosofia nasce o homem, a
civilização ocidental.
Surge então uma humanidade em particular e uma ocupação de vida particular,
correlacionada com o desempenho de uma nova cultura. O conhecimento filosófico
do mundo não cria apenas estes resultados particulares, mas uma postura humana
[menschliche Haltung] que imediatamente introduz no todo da vida prática com
todas as suas exigências e finalidades, as metas da tradição histórica em que a gente
foi educado, e que a partir daí tornam-se válidas (HUSSERL, 1995, p.48)
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Porém, a mística e o caráter primordial da experiência que marca a impostação dos antigos se perde
com a passagem para o período moderno, em que a racionalidade do sujeito subjuga mundo de tal
maneira que o todo da realidade pode ser, ao mesmo tempo, prognosticado, determinado e validado
cientificamente. O que percebemos em Husserl é a existência de uma certa “motivação histórica”
que engendra a própria ideia de mundo e desencadeia-se na “supranacionalidade” com a qual o
filósofo unifica e justifica a Europa. Curiosamente é justamente através da fenomenologia, um
método de acesso a uma dimensão da realidade na qual desfaz-se, por princípio, o imperativo da
agencialidade humana, que leva Husserl à percepção de uma intencionalidade racional histórica.
Paradoxalmente, a própria filosofia – enquanto fenomenologia – constitui-se da possibilidade de se
restaurar o acesso ao mundo de maneira mais originária, para além do determinismo científico ou
pré-científico.
Husserl nomeia de “Selbstbesinnung” (p. 56) o que seria o estado reflexivo de
autoconsciência que constitui-se como derradeira incumbência filosófica e através do qual a
universalidade da razão científica como sentido predominante e totalizante do que é e que marca a
atitude intelectual moderna em geral, pode ser apreendida em sua parcialidade e em sua
proveniência.
O filósofo deve sempre buscar se apoderar do sentido pleno e verdadeiro da
filosofia, da totalidade de seus horizontes de infinitude. Nenhuma linha de
conhecimento, nenhuma verdades singular deve ser isolada e absolutizada.
Somente nesta mais elevada consciência de si [Selbsbewußtsein] que se torna ela
mesma um dos ramos de sua tarefa infinita, é que a filosofia pode preencher a sua
função de trazer a si mesma e assim a humanidade autêntica para o seu próprio
curso. O mesmo vale para o âmbito de conhecimento da filosofia no grau de uma
meditação sobre si [Selbstbesinnung] mais elevado. (p. 56)

Nesta concepção, a filosofia e, por conseguinte, o filósofo guarda a possibilidade de uma atitude
cuja qual, ainda que fundamentalmente teorética e, neste sentido, fruto da própria razão histórica,
distingue-se da atitude intelectual científica ao preservar nesse estado reflexivo o fundamento do
começo; ao não estar alheia e estranha, mas ao contrário, manter-se 'ligada' a este começo.
Certamente, toda a teia causal articulada por Husserl e que por assim dizer confere à humanidade
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ocidental uma certidão de nascimento soa muito familiar à interpretação heideggeriana da
civilização grega e seu papel no que ele sintetiza na ideia de história do esquecimento de ser.

]

No entanto, o ponto central de convergência é também o ponto de partida para a divergência.
O começo para Heidegger é, enquanto princípio, uma marca da direção do pensar filosófico, sem
que contudo signifique o 'princípio historiográfico de tudo'. Ou seja, a intencionalidade histórica, o
próprio modo de ser e pensar grego que comumente tomamos como nosso 'berço' e também como
gênese do pensamento moderno é somente princípio histórico na medida em que reflete um
principio historial – história de ser. A certidão de nascimento do pensamento ocidental é somente
uma certeza histórica fundada na verdade de ser – ou seja, no próprio ocultamento do evento de ser.

a) O começo como filosofia e ciência

Acontece que também os gregos, embora de uma outra maneira, experienciaram a velação
de ser ao perceber verdade como correção, como já tratamos anteriormente na alínea a) da seção
2.2.1.1. Desta maneira, a existência grega – enquanto povo histórico – igualmente sucumbe ao seu
destino histórico, ou seja, está destinada pelo velamento do evento de ser a revelar o que é. Neste
sentido, a admiração (ad-mirari) da filosofia, o qaumavzein, não é uma espécie de 'superpoder' e,
sobretudo, não se resume a uma intenção/ação do humano. O olhar particular do grego no qual se
funda a filosofia ocidental diz respeito a um modo fundamental e por isto inevitável com o qual a
existência humana está destinada à revelação das coisas do mundo. Nosso olhar depende do
movimento de ser que por-entre nós se vela e desvela o que nos vem ao encontro – o que aí está e é.
Assim, a pergunta sobre porque determinada forma de pensamento surge neste ou naquele
povo, neste ou naquele tempo, não faz nenhum sentido na teoria heideggeriana, porque baseia-se já
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de antemão numa falsa premissa que é a interpretação de ser e de tempo tomados respectivamente
como substância e historiografia, e sobretudo como produtos da agencialidade humana. Assim, a
mais elaborada explicação das condições sócio-históricas responsáveis por 'gerar' um povo passam
ao largo da questão da filosofia para Heidegger.
Para bem entender o contexto da 'origem' grega na questão sobre o sentido de ser e
desmistificar a ideia romântica que tende a glorificar o modo de ser do homem grego em detrimento
do homem moderno (não obstante seja inegável que o próprio Heidegger contribua para essa
interpretação), é preciso primeiramente levar-se em conta que, enquanto existência humana, a
condição de velação do evento de ser em detrimento da revelação do que é trata-se de um
existencial, transcendental, nestes termos, um caráter irrevogável do ser-humano.
Entender esta condição para além do contexto de uma intencionalidade histórica que ao
mesmo tempo o reduz a um acontecimento pontual no tempo e também reduz nossa
contemporaneidade a uma casualidade , é vital para a compreensão da verdadeira relação entre
filosofia e ciência. Por esta razão, Heidegger entende o caminho histórico da questão sobre o
sentido de ser expressa como investigação do que é como uma necessidade.
O fato de a filosofia ocidental até Hegel não ter ultrapassado no fundo a sentença
de Parmênides: toV o!n toV e#n, não obstante todas as suas transformações, isto
não significa nenhuma falta, mas sim um privilégio e um sinal de que, apesar de
tudo, a filosofia permaneceu forte o bastante para manter-se no âmbito da sua
primeira verdade. (HEIDEGGER, v. 33, 1990, p. 24, tradução nossa)

Assim, Heidegger é capaz de vislumbrar a transformação no sentido de uma temporalidade
horizontal que não significa evolução, mas sim, constância de um modo de ser/pensar. Nesta
constância, temos uma compreensão da filosofia como uma posição teórica fundamental de
manutenção da questão inaugural e, obviamente, uma constância que corresponde ao caráter
irrevogável de velamento do evento de ser. Assim, nos cabe então perguntar, como esta posição
pode, em também sendo correspondência com um sentido de ser que invariavelmente se oculta, ser
uma posição distinta daquela da ciência? Tentaremos entender tal distinção da filosofia por um
outro ângulo, ao abordar a questão do como da nossa atitude prática.
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b) Ciência e tecnologia - entre teoria e prática

De maneira geral, aceitamos a ideia de que Heidegger confere primazia à práxis ante à teoria
– e é nesta perspectiva inclusive que compreendemos a inversão na qual a ciência moderna se funda
na técnica moderna. A inversão aristotélica encontra-se, aliás, formulada logo nas páginas iniciais
de Ser e Tempo: “Mais elevada do que a realidade está a possibilidade.” (HEIDEGGER, v. 2,
2006b, p. 78, grifo do autor). A questão para nós seria então em aclarar a aparente confusão entre
níveis diferentes de existencialidade (ôntico e ontológico), e que inicialmente no primeiro caso (a
relação entre teoria e prática) são entendidas como em relação de oposição e, no segundo caso, (a
relação entre ciência e técnica) são entendidas como numa relação de causalidade.
Em se tratando da segunda relação, já tratamos de esclarecê-la de certo modo ao argumentar
em favor de uma compreensão mais apropriada da técnica; portanto, onde se lê que a ciência
moderna está fundada na técnica moderna, melhor seria dizer a ciência moderna está fundada na
tecnicidade. Com relação à ideia de primazia da práxis e oposição entre teoria e prática,
recorreremos mais uma vez a Ser e Tempo para compreender como a essência da nossa atitude
prática em relação às coisas funda nossa atitude teórica, de maneira a conferir sentido à máxima
heideggeriana.
O que entendemos como a primazia do lidar - imediato e pré-temático - com as coisas tratase de uma situação existencial que também está condicionada por um movimento exterior à
movimentação da presença, pois nossa referencialidade, nossa representação da realidade deve
relacionar-se primordialmente com o movimento 'independente' de presentificação da coisa em si,
do instrumento – como ele se apresenta em sua disponibilidade, ou seja, em seu ser-para [Um-zu].
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Revelamos o instrumento, mas sempre e primordialmente de acordo com sua disponibilidade
prévia, de modo que o sentido que a ele 'empregamos', somente é uma descoberta nossa à medida
em que previamente na sua disponibilidade e, por conseguinte, no seu modo de se dar próprio, o
instrumento para nós se fez presente. A manualidade [Zuhandenheit] é por sua vez “[...] o modo de
ser do instrumento em que ele se revela por si mesmo.” (p. 117) Desta maneira, nossa atitude
teórica, a nomeação do que é, parte de uma percepção de mundo sempre condicionada por uma
manualidade que se funda também no ser do instrumento. Nossa visão científica e também nossa
admiração filosófica se dão portanto no âmbito espaço-existencial chamado por Heidegger de
circunvisão [Umsicht], uma situação onde a totalidade das referências é condicionada pela ocupação
com as coisas diante de nós e que guardam previamente em si um determinado caráter de doação
para a disponibilidade. Dito de outro modo, com o que nos deparamos e o que subsequentemente
sabemos cientificamente ou o que, simplesmente, teorizamos – nossa atitude teorética – é fruto de
um direcionamento fundado no imediato lidar da nossa ocupação que já se deu antecipadamente,
em conjunto com o próprio movimento da coisa que se coloca diante de nós; ou seja, trata-se de um
encontro. “[…] todos os onde são descobertos e interpretados na circunvisão, através das passagens
e caminhos do modo de lidar cotidiano, e não constatados e enumerados numa leitura de medições
do espaço.” (v. 2, 2006b, p. 156)
A manualidade, contudo, enquanto não somente uma habilidade humana, mas sim enquanto
modo de ser daquilo que é e que determina previamente a revelação do que é, não significa dizer
que o ser do instrumento resume-se à sua disponibilidade – seja ela previamente determinada pela
espacialidade da circunvisão, seja ela posteriormente determinada na tematização. A este respeito, o
caráter teleológico deste existencial é alvo de crítica para novas teorias metafísicas, como é o caso
do realismo especulativo de Graham Harman (2005) e sua teoria sobre o ser-instrumento [toolbeing], na qual, “Contrariamente à tradicional leitura de Heidegger, o ser-instrumento dos objetos
não pode ser sua utilidade humana inconsciente em oposição à sua visibilidade consciente.” (p. 74).
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Voltaremos especificamente ao aspecto teleológico dos entes e sua relação com a tecnicidade no
terceiro subcapítulo. Por ora, interessa apenas frisar que o âmbito do lidar em geral ao qual se refere
a circunvisão e o âmbito de disponibilidade ao qual se refere a manualidade não podem ser
apressadamente reduzidos ao entendimento eficiente do que seria, nesse contexto, práxis [Pravxi"].
Interpretamos o caráter de ser-para do instrumento não necessariamente como um modo exclusivo
de ser dos entes intramundanos, mas sim, entendemos que este modo de ser é condição necessária
da relação que se estabelece posteriormente como realidade. Visto que Ser e Tempo é uma obra que
conduz a pergunta sobre o sentido de ser através da análise do modo de ser do ser humano, somente
à medida do humano podem os entes intramundanos serem igualmente analisados – esta medida do
humano, não obstante, não é um ponto de vista por onde se olha a partir de, mas por onde se olha
através-de. Neste ponto está o cerne da questão! A analítica da presença diferencia-se de uma
análise antropológica, porque justamente sustenta uma condição fundamental de ambiguidade de
'entre' da existência humana que a todo tempo devemos rememorar para não perdermos de vista o
caminho que conduz ao pensamento de ser.
Por esta razão, a manualidade como modo de ser do instrumento, compreendida em sua
essência, refere-se a um lidar que não tem simplesmente o sentido da lida (labor, manipulação), mas
sim trata-se de uma maneira fundamental de se relacionar com os seres que nos vem ao encontro, de
maneira que nesta região fundamental, abole-se definitivamente a convencional e ulterior distinção
entre teoria e prática que estabelecemos onticamente. Se nos desviarmos um pouco do sugestionante
radical da palavra, percebemos que num sentido mais amplo manualidade diz respeito não a uma
propriedade da coisa/habilidade da mão humana, mas sim à espacialidade de ser na qual se
conjugam o movimento de ser dos entes intramundanos e de nossa existência. O compreender
[Verstehen], por princípio pré-temático, surge precisamente neste espaço. A compreensão
[Verständnis] é prévia, justamente porque não se refere à ação lógica do juízo humano, mas à
totalidade de um espaço existencial que não pertence somente ao humano, mas a todo o movimento
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de ser do que pode ser. Já compreendido espacialmente, o ente pode estar aí e assim ser 'ocupado',
servir de ocupação e também alinhar-se à sujeição temática. A manualidade enquanto existencial,
neste sentido, não diz respeito somente ao 'manuseio' do lidar e nem muito menos ao caráter
teleológico do que é, mas sim à temporalidade-espacialidade intramundana de significâncias, ou
seja, à temporalidade do mundo expressa por-entre nosso ser-no-mundo. O modo de ser da
manualidade, para dizermos num jogo de palavras, tem o sentido de 'manutenção', de uma
temporalidade espacial que sustenta o movimento do que nos vem de encontro, de modo que o que
é pode viger, manter-se no aberto e assim se dar a saber.
Quando libertamos o sentido do lidar do homem deste entendimento eficiente, abrimos a
possibilidade de interpretação mais original da relação entre ciência e tecnologia e, a partir dela,
finalmente, da relação entre ciência e filosofia. O primeiro passo tomamos com cuidado: não só
obviamente desfazemos a ideia comum de que a tecnologia é decorrente da sofisticação progressiva
do nível de abstração teórica do saber da ciência – mas igualmente não podemos presumir que
Heidegger propõe uma 'inversão' na qual a essência da técnica moderna passa a ser a fundação da
ciência moderna da natureza, ao considerar nesta perspectiva que o fazer do instrumento é o
condicionante da descoberta científica.
A primeira refutação é facilmente justificada: é de se duvidar que alguma teoria ainda
sustente a explicação histórico-antropológica que simplesmente atribui ao saber científico a
responsabilidade pela criação de ferramentas ainda mais poderosas de observação e que, por sua
vez, criam a possibilidade de um alcance ainda maior do saber científico. Esta interpretação carece
de fundamento e apenas nos leva a um ciclo do tipo 'o ovo e a galinha' do qual a análise sóciohistórica não conseguirá escapar com uma boa solução. Neste sentido, descartamos como
secundária a teia causal entre ambos os fenômenos.
Num segundo viés, credita-se à Heidegger uma 'inversão' na qual a essência da técnica
moderna funda a ciência moderna da natureza, justificada pela inversão do princípio aristotélico que
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confere primazia à práxis. Ora, já vimos que a compreensão de práxis se deu num nível no qual sua
oposição à teoria é igualmente insustentável, de maneira que práxis neste contexto não é tão
simplesmente a prática, manipulação humana em oposição a um pensar, teorizar humano. Não
obstante, reconhecemos a dificuldade de se evitar essa falsa oposição, quando vemos que
compreensão do que seria a 'inversão' conquista até mesmo contundentes críticos da teoria
Heideggeriana, como Don Ihde (2010, p. 37):
Tecnologia [Technology] como enquadramento, Ge-stell, sendo originária, é a
condição de possibilidade da ciência moderna. Em termos heideggerianos esta é a
primazia da tecnologia. […] Aqui a inversão é completa; a tecnologia é a fonte de
origem da ciência, tecnologia como enquadramento é a origem da visão científica
do mundo como fundo de reserva [standing-reserve]12

Não poderemos aqui nos deter no óbvio problema da abordagem de Ihde, que chega a esta
interpretação em decorrência de sua incapacidade de perceber a nuance tão importante entre
tecnologia e tecnicidade. Outros comentadores, embora por diferentes caminhos, recaem no mesmo
problema. Uma inversão que mantenha uma relação causal entre ciência e técnica não faz sentido
em Heidegger; ela apenas pode se dar onticamente e, mesmo quando textualmente expressa pelo
filósofo, não se trata de demarcar uma inversão, mas claramente de atingir o intuito maior e final da
relação de reciprocidade que se torna clara na base de uma comum unidade (a tecnicidade) de
ambos os fenômenos. Heidegger (1989b, p. 18, tradução nossa) explica-se por si só: “No que diz
respeito à relação entre ciência moderna da natureza e a técnica moderna, é importante compreender
que o caráter próprio de ambas, a sua origem comum, está velada naquilo que denominamos o
posicionar provocante [herausfordernde Stellen].” Este posicionar provocante, o mesmo expresso
como provocação [Herausforderung] na Questão da Técnica, é crucial para o entendimento do
essencial da teoria heideggeriana sobre a técnica, pois é chave para nos libertar da perspectiva de
agencialidade que justamente devemos entender como deslocamento essencial do homem e diz
respeito ao caráter de revelação do que é pelo homem, como uma condição à qual estamos
destinados e não a qual deliberadamente inauguramos; diz respeito, em última instância a uma
12 Standing-reserve é a tradução inglesa adotada por Ihde para o termo Bestand.
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provocação para revelar que parte do velamento do evento de ser. Neste sentido, ratificamos, não se
trata de pensar que a ciência moderna recebe fundamento na tecnologia porque nosso conhecimento
prático dá suporte à descoberta científica e também, seguindo o mesmo raciocínio, não podemos
concluir que a ciência moderna, aquela 'inaugurada' com Galileu, distingue-se da ciência medieval,

antiga e também não-europeia por depender de maneira mais incisiva de seu aparato instrumental.
Tão pouco quer dizer também que a relação entre tecnologia e ciência funda-se numa atitude
teórica, o que por conseguinte apenas reforçaria a ideia de que a sofisticação da abstração teórica da
tematização é a condicionante do nosso avanço para a modernidade, tanto na ciência como na
tecnologia. Não se trata de escolher entre isto ou aquilo, em suma, não se trata de uma oposição
entre teoria e prática, ao contrário, de uma unidade existencial que nos liberta desta relação lógicocausal no qual nos fechamos na perspectiva maquinal de possibilidade de ser de tudo o que é. Se
não se trata de uma oposição entre ciência e tecnologia, sob que caráter comum participam ciência e
técnica moderna para Heidegger?
Com a menção destas três caracterizações da ciência moderna – de que ela seja
uma ciência dos fatos, experimental e que seja uma ciência quantificadora – não
alcançamos o traço fundamental da nova postura de saber [Wissenshaltung]. A
característica fundamental deve consistir no que atravessa de maneira igualmente
originária e paradigmática o movimento fundamental da ciência como tal: a saber,
a lida do trabalho [Arbeitsumgang] com as coisas e o projeto metafísico da
coisidade da coisa.[...] Conferimos ao que procuramos determinar como o caráter
fundamental da nova atitude de saber um título quando afirmamos: o novo
imperativo de saber é o matemático. (HEIDEGGER, v. 41,1984, p. 68)

A partir do que Heidegger nomeia como caráter fundamental do novo modo de conhecer a coisa,
chegamos à interpretação de que há na constituição fundamental de ambos os fenômenos um caráter
de projeção lógico-matemática que, em última instância, condiciona o que onticamente se dá como
'descoberta' da coisa, quer seja na feitura do próprio aparato tecnológico ou no modo de teorização
geral da natureza e consequente determinação da realidade. É desta maneira que a nova ciência
pode determinar o real experienciado, de onde o real recebe a comprovação e pode existir, mesmo
que hoje se possa reduzir a quase zero o nível de 'materialidade' de tal experiência comprobatória.
Concluímos portanto que nossa atual percepção de uma transformação no estágio de
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tecnologia do hoje, no qual tecnologia e ciência hoje 'se confundem' e os limites entre ambas já não
são mais claros é uma situação que na verdade somente é possível porque o que atualmente se
mostra em estado de convergência e previamente se mostrava numa nítida separação possui, em
verdade, um fundamento comum. Trataremos desta questão no subcapítulo 3. Contudo, ainda
podemos questionar como pode este caráter essencial denominado por Heidegger como
'matemático' não referir-se exclusiva ou prioritariamente a uma posição teórica, o que nos jogaria de
volta à oposição ou relação de causalidade com uma subsequente posição prática? A questão é que
tal caráter matemático fundador da ciência moderna, o que superficialmente vemos como o
arcabouço teórico que marca o caráter de projeção da ciência moderna, não quer apenas dizer
matemática enquanto ciência dos números, assim como também, nestes termos, cálculo não se
resume a uma operação algorítmica da realidade de mundo. O matemático refere-se a um
determinado modo de ser fundamental de nossa existência, o que corresponde ao sentido do que
anteriormente tornamos evidente em outra terminologia heideggeriana - maquinação.
O matemático é o que está manifesto nas coisas, no qual nós já sempre nos
movimentamos e de acordo com o qual nós fazemos a experiência das coisas como
coisa e como essas coisas. O matemático é a disposição fundamental
[Grundstellung] diante das coisas na qual tomamos antecipadamente [vor-nehmen]
as coisas como já dadas para nós, que tem que e devem se dadas. O matemático é,
portanto, a condição fundamental do saber sobre as coisas. (HEIDEGGER, v. 41,
1984, p. 76)

Em verdade, ao fundo desta discussão de princípios e da relação entre ciência e técnica moderna, se
dá uma reforma radical proposta pelo pensamento heideggeriano, e que coloca em questão uma
tradicional verdade que tomamos como insuspeita: a oposição entre teoria e prática. Na percepção
unitária da tecnicidade – a posição de onde se funda uma consequente relação de opostos –
vislumbramos a manualidade como uma região temporal de encontro no qual a coisa se presentifica.
Também ao interpretarmos o principio matemático regente como maquinação, vemos sucumbir a
tradicional distinção entre saber e fazer e antevemos a força de ser velada pelo nosso modo
fundamental de conhecer o que é, o que torna possível para Heidegger dizer: “Nós chamamos o
pensar a obra manual [Hand-Werk] por excelência.” (v. 8, 2002, p. 25). Deste modo, chegamos a um
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ponto em que, através da compreensão fundamental de como se constitui nosso agir e nosso querer
saber, a inquisição do que é, vislumbramos na unidade de tecnologia e ciência o que nos permite
delinear as bases do nosso modo de ser tecnocientífico na contemporaneidade. Podemos, sobretudo,
entender que a atual aparente transformação, marcada pela convergência entre ciência e tecnologia,
somente é possível porque sua união é tão antiga quanto o próprio pensar.
Assim, vislumbramos um modo de saber da existência humana diante do que é, ou seja,
como um posicionar provocador, perpetrado pela sua oclusão do evento de ser em favor da vigência
do que é, estabelece as bases temporais e espaciais na qual nos ocupamos com as coisas. Esta lidar
primordial mostrou-se acima de qualquer distinção entre teoria e prática e, com isto, mostrou-se
também irredutível ao caráter de mera manipulação das coisas, recebendo fundamento na unidade
essencial do que denominamos de tecnicidade. Esta unidade permeia igualmente a atitude prática e
teórica do que se manifesta onticamente no nosso modo de ser na tecnologia e na ciência.
Sobretudo, a historicidade da existência humana e a história de ser nos levaram a pensar que toda a
trajetória do saber humano, a qual geralmente nos referimos e pensamos dentro do âmbito de
consequencialidade da ação humana, corresponde Sobretudo, à historicidade da existência humana
e a história de ser . Em suma, as ocorrências intramundanas e o somatório destas ocorrências
temporalmente apreendidas na história da tradição metafísica do pensamento ocidental são
condicionadas pela espacialidade do nosso lidar – pelo nosso modo de ser tecnopolítico, mas
também, como agora vimos, pelo nosso modo de ser tecnocientífico.
Esta posição do lidar existencial é regida pelo próprio movimento de ser – abrindo-se a cada
vez na movimentação do que é e na movimentação deslocada da presença que a cada vez se lança
para adiante do que está diante de si. Assim, dizemos que o modo de conhecer da presença é sempre
um modo sobre o que é. Na disposição do querer saber, onde existencialmente deslocados nos
posicionamos em excesso a-diante dos seres, nós somos, ou seja, nos movimentamos
irremediavelmente sob o imperativo deste modo técnico fundamental de se relacionar com os seres,
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no agir sobre e no saber sobre.
Este mesmo lugar também o conhecemos em Heidegger de outra forma. O lugar de onde o
posicionar provocante de ser nos impulsiona, o mesmo que descobrimos como lidar existencial
onde teoria e prática não mais se opõem, também conhecemos em Heidegger como linguagem. A
história do nosso lidar com o que é, é a história de um lidar existencial nomeador o qual
onticamente, mas sobretudo, essencialmente se perfaz na linguagem. Esta interpretação somente faz
sentido se pudermos apreender, tal qual fizemos anteriormente com tecnicidade e historicidade da
existência humana, a perspectiva espacial e temporal da linguagem, na qual o que chamamos de
trajetória do saber (como um nomear) não se resume à história da ciência e da tecnologia. A seguir,
trataremos de encaminhar uma síntese desta condição técnica fundamental do homem no seu saber,
com a caracterização da existência humana como existência tecnocientífica, introduzindo ainda o
nexo fundamental de história e linguagem.
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2.2.2.3. Sabedoria e Tradição: O fundamento do modo de ser tecnocientífico do homem e o
estabelecimento do nexo fundamental entre História e Linguagem

Nisto que se configura como o nosso lidar existencial fazemos surgir um sentido essencial
de história como sabedoria e esta sabedoria como passado-adiante na nomeação do que é. Na
história do saber do homem explicitamos sua condição de ser provocado a revelar o que é;
entendemos que se relacionar de algum modo privilegiadamente com a linguagem, mas é preciso
que tornemos aparente a espacialidade do que aqui nos referimos como linguagem, a fim de que
possamos compreender este saber-nomeador como o que sinteticamente denominamos como o
caráter do nossa existência tecnocientífica. Desta maneira, a experiência de pensamento que
Heidegger fez de história e linguagem nos servirá de fonte. Nossa análise fenomenológica, no
entanto, seguirá a referência a uma interpretação que Heidegger faz da tragédia e da poesia, a
exemplo do que fizemos na caracterização prévia da existência tecnopolítica. Para a caracterização
da existência tecnocientífica explicitada no nexo entre história e linguagem, seguiremos com
Heidegger o curso de um rio, o Danúbio. Nossa metodologia consiste em uma interpretação da obra
O hino de Hölderlin “Der Ister” (v. 53, 1993), em diálogo com outro volume, Lógica como a
pergunta sobre a essência da linguagem (v. 38, 1999). Num segundo momento, nos voltaremos para
Antígona, como personificação máxima da existência humana como existência tecnocientífica.
Logo de início, fazemos questão de notar que, não por acaso, cursos nos quais o filósofo
parece em princípio tratar exclusivamente da questão da linguagem são carregados de uma
discussão política. É justamente esta particularidade o ponto de partida do nosso exercício
interpretativo – nele, evidenciaremos a relação secreta entre linguagem e tradição, de modo que
podemos afirmar que a questão da linguagem é para Heidegger uma questão política. Neste sentido,
antecipamos uma importante ressalva: visto que comumente é atribuída a Heidegger uma filosofia
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de cunho nacionalista, de supervalorização da língua germânica ou até, para alguns, de ideologia
nazista, a nossa proposta de construir uma caracterização do modo de ser fundamental do homem
como tecnocientífico não se trata, de modo algum, de uma tentativa romântica de arrevesar seu
pensamento. No tocante a esta questão, reconhecemos que em especial desde o lançamento do livro
de Victor Farías (1989), Heidegger y el Nazismo, e indiscutivelmente graças ao forte apelo
comercial que tem o tema ‘nazismo’ até os dias de hoje, já se tem disponível vasta literatura
secundária e inúmeros estudos de motivação historiográfica que podemos, de maneira geral,
subdividir em 3 vertentes: os que fortemente se opõem a qualquer associação da filosofia
heideggeriana com o Nacional Socialismo, embora possam admitir parcial ou totalmente a
implicação pessoal do filósofo (Fédier (2008), Lyotard (1988)); os que se dedicam à uma espécie de
investigação criminal que estrategicamente passa ao largo da discussão filosófica (Farías (op. cit),
Faye (2005)); e os que, num meio termo, reconhecem em uma certa medida a implicação política de
Heidegger com o seu tempo e buscam, por esta via, elementos que justifiquem uma relação entre o
seu pensamento filosófico e seu comportamento social. (Lacoue-Labarthe (1987), Pöggeler (1983)).
Visto que como já afirmamos anteriormente, não é nossa tarefa uma recuperação histórica deste
gênero, reiteramos que nossa abordagem não ignora esta perspectiva e sua importância para a
história da filosofia, mas atem-se fortemente ao sentido ontológico do que, como anteriormente
expomos, significa 'se ter uma posição política' (ver seção 2.2.1.3).

a) A história de um rio

Logo nos primeiros parágrafos do Vol. 53, Heidegger endossa o título do poema de
Hölderlin (1770-1843) sobre o Rio Danúbio, batizado pelo seu editor Norbert von Hellingrath
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(1888-1916) de Ister. Para Heidegger, nomear o poema de Istro [Ister] é uma escolha acertada, visto
que esse era o nome pelo qual os gregos chamavam o rio que somente conheciam pelo seu curso
inferior. Já os romanos, por sua vez, designavam ao rio que conheciam também pelo seu curso
superior o nome de Danubius. Embora não nos interesse adentrar a discutível alegação de
Heidegger de que os gregos somente conheciam a região da foz do rio, opinião não partilhada por
alguns historiadores13, esse preâmbulo histórico aparentemente informativo constitui o ponto de
partida para nossa reflexão. É o curso do tempo e de nomeação do Danúbio quem vão nos levar a
pensar o homem tecnocientífico fundado do seu modo técnico fundamental de conhecer no saber o
que é.
O conteúdo do Vol. 53, como obra de pensamento genuinamente filosófica, permite
obviamente que coexistam diferentes leituras, interpretações. A nossa, entende que Heidegger tem
como tarefa filosófica última constituir o caráter do sujeito político, e ele assim o faz de duas
maneiras: numa primeira sessão dedicada ao Rio Danúbio, versado na poesia de Hölderlin, e numa
segunda sessão dedicada à Antígona, tragédia de Sófocles, com base na tradução de Hölderlin. Este
caminho de pensamento para descrever o sujeito político pode soar estranho e de início tendemos a
duvidar dele, na suspeita de que sendo tão tortuoso quanto o próprio curso do rio no qual se inspira,
fará com que facilmente percamos de vista a pergunta inicial e assim não alcancemos aonde seu
pensamento filosófico quer chegar. Afinal, para que Heidegger necessita de um rio para nos dizer
quem é o homem? E, ademais, para que a poesia? E se ele quer nos falar de poesia então, por que
invocar justamente um poema sobre um rio? E, além disso, com que base nós podemos afirmar que
em sua reflexão sobre um rio e uma tragédia grega, num curso explicitamente dedicado à discussão
sobre a questão da linguagem, se encontra a definição do sujeito político, este que além disto ainda
queremos tomar como base para formular uma caracterização do homem tecnocientífico?
A questão está em que Heidegger não nos diz diretamente quem é o sujeito político, cabe a
13

Sobre uma detalhada investigação histórica sobre os povos em torno do Danúbio, ver Danúbio (MAGRI,
2008. 448p.)

115
nós extraí-lo de dentro da caracterização que ele faz de como é o homem. Esta caracterização é
elaborada justamente a partir da interpretação poética do rio através de Hölderlin; o rio que em sua
essência é "localidade [Ortschaft] e errância [Wanderschaft] dos seres humanos enquanto povo
histórico14 [des geschichtlichen Menschen]” (v. 53, 1993, p. 65); e da interpretação da personagem
Antígona de Sófocles, que, para Heidegger, personifica o homem como “o mais estranho dos
estranhos [Das Unheimlichste des Unheimlichen]”(p. 83). É precisamente destas duas passagens
que retiramos a síntese do caráter tecnocientífico da existência humana que queremos compreender.
Comecemos seguindo a direção do rio, porém não adentrando o universo poético ao qual
recorre Heidegger, mas tão somente à sua significação fática ao longo da história. O Danúbio é um
rio que corre como que do ocidente para o oriente, nasce na Floresta Negra, morre no Mar Negro.
Na configuração geográfica atual, sua passagem corta 10 países europeus; assim, o Danúbio os
divide e da mesma forma também os reúne - reúne a Europa em comunidade. Este é o rio
bisnominis que nos versos de exílio de Ovídio (Tristia, 2, 1-190.), como barreira natural, mantinha à
parte os “Bárbaros do Norte”. Este é o rio-corredor das conquistas do Império Romano, demarcação
natural de suas fronteiras e o mesmo rio que abriu caminho para a sua derrocada, quando os
bárbaros finalmente romperam os limes molhados, por volta de 180 D.C. É o mesmo Danúbio,
outrora Istro, que nos versos de Apolônio de Rodes (1912) ofereceu-se como rota de fuga aos
Argonautas liderados por Jasão, em sua missão de conquista do velo de ouro.
Nesta sumária retrospectiva fática, fazemos o Danúbio aparecer em seu valor
historiográfico. Com isto dizemos, primeiramente, e a cada vez, como objeto da historicidade
imprópria da presença, o rio é somente à medida da nossa ocupação com ele. Nesta ocupação,

. São bastante conhecidos os diferentes sentidos de história, marcados por diferente grafias, ou pelo uso de dois
14
substantivos equivalentes ‘Geschichte' e 'Historie', e até mesmo de forma ambígua, sem diferenciação gráfica alguma.
Dada a complexidade do tópico, faremos a seguinte classificação terminológica: 1. historicidade (própria ou imprópria)
faz referência, respectivamente, ao sentido ontológico e ôntico da história da presença (ver § 74 de Ser e Tempo); 2.
usaremos o adjetivo historiográfico ao modo fático de apreensão da história fatual do mundo ou de entes intramundanos
(ver § 74 de Ser e Tempo); 3.designaremos o adjetivo historial para o sentido geral e primordial da história de ser, ou
seja, do evento de tudo o que é em sua relação mais própria com a história de ser no qual se conjugam todas as
possibilidades de sentido da palavra história.
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fundada num lidar existencial que, como vimos anteriormente, permeia a relação da presença com
tudo o que é, está o acesso pelo qual faremos o rio surgir, em sua essência, também como histórico,
ou seja, como fundamentalmente lugar do historial. O rio que primeiramente nos vêm em sua
faticidade pode ser chamado de rio histórico, porque nele se fez história de duas maneiras:
juntamente com os fatos os quais ele é locação, ele 'entra' para a história como espaço do
acontecimento humano, e assim pode por nós ser pontuado no tempo historiograficamente. Mas o
Danúbio, o Istro, é também histórico porque primeiro e essencialmente se dá como lugar do
historial, onde ele primordialmente nos vem de encontro em todo o vigor de sua presentificação. De
início o que a observação da faticidade do Danúbio nos mostra é que somente em sendo lugar do
acontecer humano é que o Danúbio é Danúbio. Mas, como podemos reconhecer o caráter historial
do que é, neste caso, do rio, e escapar à ideia de que o Danúbio só existe enquanto Danúbio graças
ao homem, ou seja, evitar que a ocorrência humana seja medida de tudo o que pode ser sabido e
narrado, ou seja, de tudo o que por sua vez é historiado e faz parte da história? O que realmente
quer dizer história?

b) A história do homem

Para Heidegger, "a história é o modo de ser distintivo do ser humano”. Em sendo do humano
e considerando a caracterização conquistada em seções anteriores, referente ao seu modo de ser
ambíguo, a história se revela para nós sempre num duplo sentido, de ser historiográfica e historial.
Quando dizemos que o Danúbio, outrora fronteira natural do Império Romano é histórico no sentido
de historiográfico, nos referimos ao fato de que tal ocorrência resgatada do passado é um
acontecimento que em sendo dado colocou-se imediatamente disponível na linha do tempo, de
maneira que hoje podemos recuperá-lo, darmos conta dele, recontá-lo e inclusive com ele nos
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relacionarmos ao modo de um juízo de valor, atribuindo-lhe a propriedade de ser verdade ou
falsidade. No entanto, se dizemos que o rio outrora fronteira natural do Império Romano tem o
sentido de lugar historial, queremos dizer que o rio, enquanto evento de ser onde o humano existe,
tem a característica fundamental de transcender a linearidade temporal da vivência humana, de
maneira que sua ocorrência derivativamente percebida no tempo, eventua-se primordialmente e
imperativamente no porvir. É no futuro que está a sua possibilidade de ser histórico. No porvir
determina-se a significância de sua ocorrência. Quando a primazia do futuro se deixa ver no vigor
do rio, o percebemos como plenamente histórico. No âmbito do sentido transcendental de história, o
Danúbio é histórico, é primordialmente lugar do historial.
Assim, compreendemos que a ocorrência de um ente intramundano (nesse caso, o rio) que
corriqueiramente tomamos à medida da nossa vivência, é sempre primeiramente uma referência ao
evento de ser. Visto que o evento de ser é velado, a história de mundo se presentifica através da
nossa historicidade imprópria, ou seja, em um determinado tempo. Assim, “[...] torna-se sem
sombra de dúvidas evidente que somente onde o homem é - não como ser vivo, mas como homem a história acontece.” (HEIDEGGER, v. 38, 1998, p. 89). Com isto, Heidegger quer nos dizer que no
lidar existencial um ente ou ocorrência intramundana surge como histórico na conjunção de um
movimento de ser que se dá invariavelmente por-entre nós – enquanto somos. Não obstante, seres
intramundanos em sua faticidade própria podem apenas ocorrer historiograficamente, como o
suceder das eras geológicas ou a vida de um animal. A saber, para tais diferentes 'gradações' de
movimentos de ser, Heidegger (p. 89) chegou a propor a seguinte classificação conceitual:
“Curso [Ablauf]

Movimento [Bewegung]

Acontecimento [Geschehen]

(Terra)

Processo [Vorgang]

(Ser humano)”

(Vida)

É oportuno frisar que esta gradação não tem um cunho valorativo; apenas denota que a existência
humana enquanto presença existe numa dimensão espaço-temporal diferente dos seres
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simplesmente-dados e dos demais seres vivos. De fato, como vimos explicitado pelo fenômeno da
vivência (ver seção 2.2.1.3 b)), a presença é predominantemente no tempo, ela se autopercebe e se
autodetermina num processo evolutivo que é eminentemente de cunho historiográfico, pois baseiase numa estrutura linear do tempo no qual tudo parece estar condicionado pela sua ação prévia em
um determinado ponto do tempo. No entanto, como ser humano, o homem existe – ou seja, ele é sua
própria modalização temporal a partir do futuro, de tal maneira que está sempre destinado-a-ser:
enquanto histórico, recebe do porvir a verdadeira significação de sua existência fática, e é
precisamente à luz desta condição que podemos no dia-a-dia dizer que este ou aquele acontecimento
'entrou para a história'.
O ente que, em seu ser, é essencialmente porvir, de tal maneira que, livre para a
sua morte, nela pode despedaçar-se e deixar-se relançar para a faticidade de seu pré
é um ente que, sendo porvir, é de modo igualmente originário o vigor de ter sido.
Somente este ente, transmitindo para si mesmo a possibilidade herdada, pode
assumir o seu próprio estar-lançado e ser no modo do instante para o 'seu tempo'.
Somente a temporalidade própria, que é também finita, torna possível o destino,
isto é, a historicidade em sentido próprio. (v. 2, 2006b, p. 477, grifos do autor)

A existência humana é sempre histórica e nesta medida seu movimentar-se no mundo é sempre um
espaço-temporal 'estar' no mundo, é a conjugação espacial das 3 instâncias temporais, visto que sua
essência reside num constante antecipar-se de si mesmo em suas possibilidades de ser. É justamente
essa modalização temporal única do humano quem evidencia o espaço onde a presença se
movimenta politicamente, tecnicamente, cientificamente. Ser o próprio lugar de ser enquanto se está
e ser essencialmente movimento (localidade e errância) fazem da presença um ‘entre’: “Na unidade
do estar-lançado e do ser-para-a-morte, em sua fuga e antecipação, é que nascimento e morte
formam um ‘nexo’ dotado do caráter de presença. Enquanto cura, a presença é o ‘entre’ [das
Zwischen] " (p.466). Nesta movimentação, que é por essência política (de deslocamento) é também
científica (de manutenção do que é no saber) - somente somos ao modo de um 'estamos' - na
historicidade imprópria, tudo surge como vivência, como resultado de nossas ações, mas
principalmente, é via nossa autodeterminação do humano – nosso saber de si - que nos projetamos
socialmente.
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Por causa desta força do 'coletivo', não de outro modo, a concepção heideggeriana da
história como modo de ser fundamental da existência humana, principalmente no tocante a
referências a um determinado 'povo histórico', dão margem à interpretação de que não somente
Heidegger entende como ‘somente é relevante a história humana’, como também ainda abre espaço
para a perigosa ideia de que, povos primitivos, como por exemplo índios brasileiros, são semhistória [geschichtslos], leia-se, de valor inferior. As consequências nefastas do caráter de ser semhistória de muitos povos em detrimento de outros povos históricos não precisamos aqui sublinhar.
Inegavelmente, é justamente neste sentido que vulgarmente o adjetivo histórico se coloca a serviço
da classificação antropológica que determina o nível de 'civilidade' de um povo. No entanto, o
historial, a essência da história, não é uma propriedade que podemos teoricamente adicionar ao ser
deste ou daquele povo, uma propriedade cuja qual uns podem privilegiadamente ter e outros não. O
historial se manifesta na presença de maneira tal que este é seu próprio modo de ser – ou seja,
história é nosso modo de 'estar'. Neste sentido, todo povo é histórico enquanto historial, tendo ou
não tendo registro historiográfico.
Nós devemos não mais entender nós mesmos como ocorrências no tempo, nós
devemos fazer uma experiência de nós mesmos como aquele que, em sendo desde
antes, se lança para além de si mesmo, determinando-se do futuro, ou seja: como
aqueles que somos em nós mesmos o tempo. Nós somos a própria temporalização
do tempo. (HEIDEGGER, v. 38, 1998, p. 120, grifos do autor, tradução nossa).

Faticamente, enquanto somos, nosso estar é sempre um instante que significa o que herdamos, o que
nos foi historicamente transmitido. Esta transmissão, entendida como tradição, reversa-se na ilusão
cotidiana que faz do nosso hoje o simples resultado puro do nosso ontem e que, de quebra, vai
determinar também um futuro que ainda é inexistente e nebuloso. No entanto, cada instante
enquanto atualização da existência carrega em si a decisão da possibilidade herdada, de maneira que
é no porvir, no futuro, que o acontecimento recebe sua significância, e não o contrário. Porque ser
homem significa ser entre (estar), nosso ser é tomado pela distensão das possibilidades de ser, um
horizonte espaço-temporal que transcende localização e databilidade – e que na verdade funda
nosso saber, nosso estar como história.
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c) A história da história

Outro caminho de acesso à temporalização essencial da presença e do sentido essencial de
história se dá diretamente através da recuperação de sentido que Heidegger faz da palavra grega
ίστορια. O filósofo observa que antes de história significar sucessão de ocorrências acessíveis em
seu caráter de databilidade, o termo designava o explorar [das Erkunden] de determinados
acontecimentos que em seu caráter próprio de evento, sendo conhecíveis, podem por sua vez serem
narrados e constituir-se em sabedoria [Kunde15]. Um acontecimento que ocorre é passível de ser
sabido, conhecido ao se tomar ciência, pode, nesta medida, ser ex-plorado – passar à diante – ser
transmitido. Notemos que ίστορια remete a ίστωρ = conhecimento (WHARTON, 1890, p. 62),
porém não no sentido de epi-steme [e*piv-stamai] (p. 50) enquanto conhecimento científico, mas no
sentido mais próprio de sabedoria como um por-se adiante do homem sobre o que é, de onde fundase o seu saber sobre o que é e se dá a saber. Este traço primordial de história ainda podemos
vislumbrar na sabedoria popular, pois somente um acontecimento que é em si manifestação de uma
remissão ao futuro, pode correr adiante e, sendo sempre em direção ao futuro, ganhar no futuro sua
significação. Este movimento do correr adiante que é o próprio essencial da história no humano – a
historicidade própria da presença - é descrito por Heidegger (v.38, 1998, p. 89) num particular jogo
de palavras.
Este ser-movido, o movimentar do homem acontece como deliberado
[willentliches] e assim ciente [wissendes]. Porque esse mover é deliberadamenteciente [willentlich-wissendes], ele emerge numa determinada sabedoria de si
próprio, sendo por isso transmissível e anunciado para outros. Dissemos que esta
sabedoria pertence realmente à história [Geschichte]. Quando substituímos
“sabedoria” pela palavra grega para história [Historie] então não há história
[Geschichte] sem historiografia [Historie]. (grifos do autor, tradução nossa)

15 O rico jogo de palavras que Heidegger extrai a partir do radical 'Kunde' e do sentido do alemão antigo para Kunde
não pode ser reproduzido em igual arranjo morfológico. Portanto, para Kunde, erkundbar, Künden e Erkunden
optamos por privilegiar a direção de sentido que Heidegger deseja evidenciar, que neste caso está contido na palavra
sabedoria (ex.: sabedoria popular).
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Porque este é um movimento do “deliberadamente-ciente” que ele pode também ser um movimento
de vontade, de querer-inquiridor. No âmbito espaço-temporal do nosso lidar, o evento de
presentificação do que é se dá numa relação particular com nossa existência, porque história é nosso
próprio modo de ser. Contudo, esta sorte de ligação temporal com o evento que em sua constituição
própria pode por nós ser apreendido como sabedoria, não é de modo algum o mesmo que a
historiografia enquanto história como objeto da ciência. A ciência historiográfica já não mais pode
apreender a sabedoria, porque para ser objetificado é preciso que o evento, enquanto acontecimento
dado no tempo, perca o seu vigor de ter-sido, seja apreendido apenas no modo cristalizante de sua
databilidade. Neste caráter essencial e primordial de história, vemos como história enquanto
sabedoria diz respeito ao nosso lidar existencial. Não por outra razão aceitamos prontamente a tese
de que não há história sem tecnologia e por conseguinte de que técnica é tempo. Este é, diga-se de
passagem, em linhas gerais o ponto de partida da teoria proposta por Stiegler (1994). Em verdade, a
noção antiga de história permite que esta relação – entre homem e evento de ser – se mostre em sua
mais íntima pertença, ao mesmo tempo em que também reforça o caráter antropomórfico de nossa
percepção do tempo do mundo de tal maneira que podemos pensar que um povo sem tecnologia é
um povo sem história. No entanto, com o esclarecimento dos modos de ser próprio de um evento
que nos revelam o seu caráter de historial e historiográfico, percebemos a nuance na qual apenas
podemos entender técnica = tempo, acaso tenhamos em vista técnica enquanto tecnicidade, e não
como tecnologia. Deste modo, a existência humana é fundamentalmente histórica e um povo pode
ser histórico sem contudo possuir nenhum traço de evolução tecnológica. Um povo sem história, no
sentido de não ter registro historiográfico ou tecnológico que compasse ou ateste sua 'evolução',
quer dizer um povo para o qual o evento passado não está acessível como conhecimento disponível,
mas sim que em seu caráter de ser passível de ser sabido – em ser vigor de ter sido – o modo de
conhecer de um povo vigora como sabedoria (popular).
Assim, se aplicamos tal interpretação ao polêmico exemplo utilizado por Heidegger no Vol.
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38 (1998, p. 83) de que os Kaffir, são sem-história, vemos que isto não quer dizer que eles sejam
desprovidos de uma existência historial, como se seu viver equivalesse ao de um animal ou planta.
Em sendo humano, um povo sem- história é ainda assim historial, pois o seu passado para ele se
abre na força de ser um passado-adiante (ex. sabedoria popular), um saber a toda hora atualizado,
embora jamais datado, dentro de uma janela do tempo. Este movimento único da historicidade da
presença funda sua tradição, sem ela, não existe homem – considerando que a autodeterminação do
homem é conquistada no seu saber de si. Dos Kaffir podemos conjecturar apenas que sejam
desprovidos de uma relação regulada pela dissociação entre atitude teórica e prática (conforme
explicitamos anteriormente), o que faz com que o evento que se dá em seu sentido histórico de ser
sabível seja imperativamente cientificado – apreendido num caráter de simplesmente-dado como
conhecimento recuperável no tempo. Os Kaffir – e todo povo, pois povo quer dizer ser histórico,
são historiais: preservam, enquanto presença, a sabedoria do seu modo de ser, são na própria
tradição. Um povo, jamais é, portanto, tal qual os seres intramundanos que a partir da nossa lida
existencial e da totalidade de significâncias são posteriormente apreendidos tematicamente na
vivência. Deste modo, em que esta exaustiva reflexão sobre o conceito de história nos serve como
pista para finalmente podermos pensar a relação que se estabelece entre nossa existência e a
existência de um ente intramundano, de modo que Heidegger pode chegar a conceber o Danúbio
como histórico e também lugar do historial?
[…] os povos não adentram a história como se esta fosse um espaço já existente e à
disposição no qual eles pudessem encontrar abrigo, ou uma via que eles
simplesmente pudessem percorrer. “fazer história” [»Geschichte machen«] porém
quer dizer: primeiramente criar o espaço e o solo. “Fazer” [»Machen«] não
significa aqui produzir no sentido de se produzir e armazenar uma coisa. Mesmo
que um povo faça a sua história, esta história não é um feito do povo; o povo é
quem é feito pela história. (HEIDEGGER, v. 38, 1998, p.84-85, grifos do autor)

Nesta co-pertença, vemos aflorar o caráter essencialmente ambíguo (de virtualidade16) da história.
Igualmente, pode o Danúbio, além de ser espaço geográfico do feito humano que entra para a
história e assim pode ser narrado. Sendo lugar do historial, pode se abrir como significância
16 Ver comentários de Heidegger sobre o pensamento de W. Dilthey em Ser e Tempo (v. 2, 2006b, p. 495).
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histórica no acontecimento do humano e a partir de então, no âmbito desta significância, ser, a cada
momento, rio. A cada evento de ser onde o humano acontece o Danúbio se faz como rio, pois seu
significado se dá na nossa lida existencial e na tradição - na sabedoria da nomeação, na ciência do
que é. Assim, podemos igualmente dizer que no âmbito da linguagem, o que é aparece num todo –
na espacialidade de ser na qual nossa própria presença está e de onde nossa presença se lança. Esta
conjunção espacial é o próprio evento de ser. O Danúbio, o mundo, nos vem ao encontro
primordialmente neste espaço. Quando o Danúbio existe como rota de fuga dos Argonautas, ele é
lugar do historial, e assim pode entrar para a história. Quando dizemos que determinado espaço
geográfico é lugar do historial, dizemos que nele se dá a referencialidade e temporalidade próprias
da implicação do humano no evento do que é, nosso posicionamento diante da provocação de
nomear o que é, de maneira tal que este lugar que dominantemente ocupamos e a partir do qual a
tudo emprestamos significado também nos significa. Enquanto históricos – somos significados.
Nossa ciência dos fatos enquanto primordialmente sabedoria e tradição rege, a partir de nossa lida
existencial, nossa historia de ser humano em meio a tudo o que é.
Mesmo que ainda persista uma certa 'impressão' de que o Danúbio só existe graças ao
homem, precisamos ter em mente que a comprovação física do Danúbio, assim como também a
comprovação científica (verdade de um fato) do ocorrido condicionada ao testemunho do homem
não estão em questão para a filosofia; pelo menos e sobretudo na filosofia heideggeriana. Quando
dizemos que o rio é nomeado como evento do humano, o entendemos primeiramente a partir da sua
manutenção no âmbito do lidar existencial ao mesmo tempo em que sustentado na linguagem, de tal
maneira que não somente o Danúbio se dá mas também igualmente a existência humana se
determina no que ela significa e no âmbito desta relação de significados. No fundamental da lida
existencial como espacialidade mais própria do nosso saber nomeador se funda a conjunção de nos
permite vislumbrar a mais íntima conexão entre historia e linguagem, esta que finalmente agora
estamos prontos a pensar.
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d) o homem e o rio

A partir da reflexão sobre a significação histórica do Danúbio chegamos a uma definição da
própria essência da história e seu desdobramento espaço-temporal na percepção que temos do que é
e também de nossa própria existência. A ilustração da significação histórica do Danúbio abriu
caminho para a observação do próprio lugar do acontecimento humano como determinante e
determinado pela temporalidade da nossa lida existencial, de modo que fazemos e somos feitos pela
história. Com isto, abrimos uma possibilidade de compreensão do lugar do historial que faz com
que, por exemplo, o rio Danúbio seja neste sentido histórico. Também na nomeação do que é, o que
conosco carregamos e transmitimos, percebemos a linguagem surgir num sentido mais originário,
como lugar próprio do acontecimento do que é. Contudo, o rio para além de sua significação
histórica, em si próprio, dissemos no princípio, faz alusão ao modo de ser da existência humana, seu
modo de ser história. Heidegger nomeia a essência do rio de localidade e jornada. No seu correr - o
movimento constante que o rio faz entre fonte e foz – é o próprio do rio. A essência do rio não são
suas águas que incessantemente correm em direção ao mar; se na água nos detivermos, o rio
desaparece, resta apenas o caminho das águas. O rio em si é um destino, é passagem. A essência do
rio está nesse movimento. No seu fluir, ele ocorre. “O rio como rio, ou seja, como errância
[Wanderschaft], não pode jamais esquecer-se da fonte [Quelle], pois ele flui [strömend], ou seja, é
afluente [quellend], é ele mesmo constantemente a fonte ao mesmo tempo em que permanece a
localidade [Ortschaft] de sua essência.” (v. 53, 1993, p. 173). O rio é movimento – história - é o
Histria (MALBY, 1991, p. 280). Como pensar o ser/estar homem, se não como sendo o movimento
próprio do fluir, o ser a própria completude do entre – do nascimento à morte – como o essencial do
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ser humano? A existência humana, tal qual o rio, tem seu modo de ser num movimento de afluência,
de abundância do seu lugar original, e de apenas ser e ter sentido quando no estar que é o seu ser em
movimento e para além disso, em si, não ser nada se não este incessante correr. A vivência, como
narrativa humana, é o espelhamento desta temporalidade originária, na qual o passado, presente e
futuro são pontuados. A impossibilidade de um ponto cristalizado do espaço-tempo, de ser se não
um todo movente, correnteza, é o comum do rio e do homem – é também o caráter de unidade
essencial de história - a remissão ao historial.
A perspectiva de nosso ser movente que a toda velocidade se lança e se desloca de si não
pode ser senão como que uma ilusão de ótica 'existencial' na qual somente nós percebemos como
estagnação; da qual tentamos nos livrar na ocupação reconfortante do dia-a-dia de modo que assim
somos às avessas de ser. Com esta caracterização do fluir da existência humana, é na constante
projeção de seu deslocamento existencial que descobrimos o singular do rio e da presença. A
presença é o movimento deliberadamente-ciente de estar no mundo, ser um entre movente que faz
do seu saber de si a parada de fuga do seu perder-se de si. Assim como o rio em sua errância e
localidade, também a presença é errância e localidade, e sua localidade é o que com ela – e por
entre ela - se move na tradição; o que o homem carrega, traz e é tragado pela tradição, a palavra, é
seu próprio lugar. Na tradição como passado-adiante, na remissão do futuro, reside o nosso modo
técnico fundamental de ser nos saber.
Assim, temos caracterizada uma interpretação do sentido existencial localidade e errância da
existência humana, a partir da recuperação histórica do rio. Seguiremos agora para uma
interpretação do sentido existenciário deste nosso movimentar-se no mundo, ou seja, a partir deste
fundamento, como então somos definidos por Heidegger à luz dos versos de Sófocles, como a mais
estranha das criaturas, tomando Antígona como personificação desta condição da existência
humana, do nosso movimentar-se no mundo. Tal qual fizemos com o rio, comecemos por
primeiramente recuperar a faticidade histórica da personagem.
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e) A história de Antígona e o homem histórico

Lembramos sempre de Antígona como a filha do amor maldito do Rei Édipo por sua mãe
Jocasta e tem por irmãos Polinices, Eteócles e Ismênia. É Antígona quem acompanha e vela pelo pai
desgraçado e cego em seu autoexílio de Tebas e lhe serve de guia até sua morte em Colono. É ela
quem decide desafiar o decreto do novo rei Creonte, o qual ordenava que o corpo do seu irmão
Polinices deveria apodrecer ao relento, sem direito aos rituais fúnebres, como pena pela sua
tentativa de tomar o governo da cidade. Antígona, à revelia da determinação real, rende ao irmão
morto, por duas vezes, as honras fúnebres para assim garantir a Polinices a travessia do Rio
Aqueronte que leva as almas dos mortos ao reino de Hades. Antígona é punida com a morte pela
desobediência ao Rei. Seu noivo Hémon, filho de Creonte, fracassa em clamar ao pai pela
absolvição de sua amada e aceita sem resistência o destino que o rei reservou para Antígona, mas
decide juntar-se a ela e ter também como destino a morte.
A tragédia de Antígona de Sófocles é objeto de incontáveis interpretações ao longo da
história e desde então tem servido de referencial para a construção das mais diversas teorias, a
maioria delas ligadas à política, psicanálise e, claro, ao feminismo. A nós, no entanto, interessará
apenas compreender em que medida podemos sustentar a tese de que Antígona surge no Vol. 53
para Heidegger, assim como o rio, como sujeito político, como personificação do modo de ser mais
próprio da existência humana, em conformidade com a acepção, tal qual apresentamos no início da
seção, de que o ser humano é ‘a mais estranha das criaturas’. Neste exercício de pensamento
filosófico, comecemos por nos desfazer das características fatuais da personagem que apresentamos
anteriormente – de justiceira, heroína, mártir – para que possamos vislumbrar o modo de ser do
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homem que se mostra através da personagem.
Antígona decide se opor à lei de Creonte por acreditar que, embora lei do Estado, esta não
corresponde à lei divina, ou seja, não pode ser desejo dos deuses que a seu irmão não sejam
oferecidos os rituais fúnebres. Ao insistir em seguir a tradição e reverenciar o irmão morto,
Antígona invoca a soberania do divino para justificar sua atitude como sendo, na verdade, um dever.
Uma linha comum de pensamento aborda esta questão à luz do direito e da justiça. Nutrimos
simpatia pelo direito de Polinices de ser propriamente enterrado, inclusive porque sabemos que este
fora traído pelo irmão Eteócles que não concordou em passar-lhe o trono conforme combinado, o
que o levou ao uso da força para reivindicar a justiça. Se considerarmos que, nessa perspectiva, a
invasão de Tebas parece legítima, a atitude de Antígona também se justifica como um ato de fazer
justiça ao irmão morto. A questão moral da posição de Antígona nos leva a debater o fato de ser ou
não ser justo que Polinices tenha direito a um enterro digno, haja visto fato prévio da traição de seu
irmão Eteócles. Sob essa perspectiva, ficamos preso a um dilema sem saída, pois podemos dizer que
é igualmente direito do novo rei, legitimamente empossado após a morte dos dois irmãos em duelo,
fazer justiça e proteger a cidade de seus invasores a qualquer custo. Ou seja, é igualmente legítima a
posição de Creonte de usar a condenação de Polinices como exemplo de alerta a todos que
porventura ameaçarem a segurança da cidade. Como saída para este dilema moral, só nos resta
seguir uma terceira via, esta na qual pensamos com Heidegger e vislumbramos que um outro
sentido de justiça está em jogo, justiça compreendida supra moralmente, como ajuste (cf. Seção
2.2.1.3). É neste ajuste essencial que reside a posição de Antígona de cumprir a tradição e
homenagear o irmão morto. Neste sentido, Antígona não está exatamente em busca de fazer justiça
ao irmão derrotado e execrado pela sociedade tebana, mas sim ela busca alinhar-se com a tradição e
desta maneira Antígona aparece, antes de tudo, não como mártir, mas como uma obediente serva
dos deuses. Enquanto dever aos deuses, sua posição e ação não se constituem necessariamente de
um ato de bravura heroica, mas de uma aceitação de sua condição mortal diante da ordem divina –
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algo de destinal ao qual ela não pode se furtar. Desta maneira, sua ação não é sua vontade, mas sim
a vontade dos deuses. Nesta perspectiva, deixamos em segundo plano a ideia romântica de heroínamártir que se opõe contra o poder patriarcal da sociedade, fazendo de sua morte um ato de glória.
Um pequena passagem na trama também nos auxilia nesta linha de reflexão: é bem sabido
que Antígona retorna ao local onde jaz o irmão morto para mais uma vez recobre de terra e libações
o seu corpo, sendo somente desta vez surpreendida pelos guardas. Na literatura, encontram-se
inclusive diferentes interpretações (ROSE, 1952; LEVY, 1963) para essa intrigante passagem, haja
visto que se considerarmos a tradição da mitologia grega, já o primeiro ritual havia sido suficiente
para garantir a Polinices a travessia à Hades. Neste sentido, é igualmente em vão a atitude dos
guardas de remover as libações do corpo, pois seu primeiro intento já havia anulado a punição
exemplar de Creonte. Assim, parece plausível aceitar a ideia de que Antígona volta ao túmulo do
irmão para se deixar ser capturada pelos guardas e finalmente ser levada à presença do Rei. Seria
Antígona simplesmente a personificação da teimosia e tal atitude significaria então seu desejo de
tornar-se mártir, o que faz a personagem ser para tantos um símbolo de gênero e de oposição ao
Estado? Em nossa interpretação, Antígona se deixa à morte, na mais pura decisão de obediência ao
Estado, no seu seguir a tradição e na sua aceitação do destino. Antígona se coloca diante da morte
como fim iminente à maneira de uma aceitação do seu destino mortal. Essa aceitação do destino,
contudo, não é uma simples resignação diante da fatalidade da vida, mas uma decisão que ela toma
para si; para Heidegger, a mais autêntica decisão da existência humana.
Nesta breve reinterpretação da posição de Antígona na trama, fazemos seu modo de ser no
desenrolar dos acontecimentos da tragédia aparecer não num tradicional sentido de antagonismo,
mas no sentido que sintetizamos na palavra 'insurgência'. Antígona se insurge contra o Estado e, no
que propriamente consiste esta insurgência, revela-se o modo de ser essencial da existência humana
como a mais estranha das criaturas. A ação de Antígona na faticidade que sempre num primeiro
momento percebemos como pura ação da vontade humana revela-se como ação destinal, ou seja,
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em consonância com o sentido historial no qual o acontecimento do humano não é um simples
resultado de uma ação prévia, ou encadeamento e mera consequencialidade de fatos integrados
numa narrativa. Antígona nos mostra que a agência humana é fundamentalmente um ajuste destinal
de ser e que sua correspondência com os fatos, somente se dá no determinismo inerente à vida fática
porque primordialmente diz respeito ao lugar de onde somos enviados historialmente.
Quando nos libertamos da perspectiva historiográfica dos fatos narrados na trama,
percebemos que Antígona não faz justiça, mas sim ela se oferece ao ajuste destinal de ser, não
obstante, reiteradamente, a sua ação sempre vai se operar enquanto vontade agente, esta que
igualmente nos confere a ilusão do poder de determinar o que é. A insurgência de Antígona
representa a máxima do movimento da presença entre nascimento e morte, seu estar como fluir que
a todo instante apreendemos e com o qual nos familiarizamos no espaço comum da vida, e nela se
reconhece como projeção de possibilidades. Assim podemos compreender Antígona como
personificação do humano para Heidegger. “Como essência do humano, ela não somente tem a
característica do mais estranho que se insurge [ragend sich regt17] entre os seres, mas sim Antígona
é dentre os mais estranhos a suprema estranheza.” (HEIDEGGER, v. 53, 1993, p. 129, tradução
nossa). A insurgência de Antígona é tal qual o movimento existencial de projeção e sustentação da
presença – é também sempre um movimento de decisão e de oposição (de deslocamento e recusa de
ser); uma oposição que em verdade se mostra como o mais apropriado ajuste de ser (obedece ao
próprio velamento do evento de ser). A presença, diferentemente da mera presentificação de uma
coisa dada, é insurgência – jamais simplesmente ocorre – mas existe como algo que insurge, que faz
história e é feito pela história, que se mantém a partir da lida existencial, antagônico à pertença de
ser e protagonista de tudo o que é. O mais estranho em sua estranheza é sua ilusória familiaridade, a
zona de conforto engendrada na maquinação. Porque propriamente ser é nada, é a partir e em
posição diametralmente oposta a este não-ser que o homem se insurge, se assenhora do que é – e
17

. No que concerne à tradução particular que fazemos da expressão “ragend sich regen”, tomamos por base a
análise que Miguel De Beistegui (1988) faz a respeito da interpretação heideggeriana da palavra grega 'pelein' em dois
diferentes momentos da literatura heideggeriana, traduzindo o termo como “towering motion”.
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este assenhoramento, enquanto história do esquecimento de ser, expressa-se no nosso saber e
nomeação do que é – é a insurgência da autodeterminação do homem e, ao mesmo tempo, não mais
do que obediência e ajuste ao seu destino. O homem como o mais estranho, como Antígona, está
sintetizado em dois versos da tragédia de Sófocles (HEIDEGGER, v. 53, 1993, p. 58-59), voltamos
a citar a antístrofe do Coro Tebano, e que diz:
Por toda parte, se aventurando mundo afora, inexperiente e sem saída, ele chega ao
nada. [...]
Sobrepondo-se muito acima do lugar, perdendo-se do lugar está ele, para quem, em
favor do correr o risco, o não-entitativo do ente sempre é.

Acrescentamos agora a estes versos um terceiro, também contido na abertura da segunda estrofe, e
que diz:
Também na ressonância das palavras e no airado [windige] tudo-compreender ele
se encontrou, e também na coragem da governança sobre as cidades. (p.58-59)

Agora reunidos os três versos do Coro Tebano introduzem uma descrição do homem que tudo pode,
no seu dominar e explorar a terra, e que também possui e encontra o que é através do seu próprio
modo de conhecer no saber. Ao mesmo tempo, este homem que tudo pode é impotente diante de seu
destino - a morte. Esta síntese da natureza humana inspira Heidegger a pensar a essência do ser
humano: um entre-lugar - em si, a ambiguidade de negar sua essência e a afirmar sua soberania. Os
versos nos mostram como o homem é eminentemente fuga, num decidir-se sempre e a cada vez pela
faticidade, de onde pode determinar os seres e a si mesmo, visto que o não-ente (para onde aponta o
sentido de ser) de nós se oculta. Esta fuga, o caráter próprio desse fugir, é o encontrar conforto na
nomeação da palavra no nosso modo técnico fundamental de conhecer no saber-nomeador que a
tudo atribui significado e para o qual tudo é significante.
Na linguagem tudo está significado, de maneira que mesmo o sentido de ser só pode ser
apreendido como algo dado; o homem está, as coisas são e o caráter de não-entitativo de tudo o que
é permanece oculto, inacessível e no entanto, com tamanha força presente, que cada movimento do
estar do homem é pura remissão a esta pertença originária. Alheio a esse pertencer originário, o
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homem sempre se posiciona entre os seres como acima dos seres, se sobressai como regente do que
é, de maneira que a sua jornada é sempre uma ascensão no tempo e seus feitos uma processão de
fatos na história. Este posicionamento de regência do que é, na qual tudo é afluente de sentido, se dá
a exercer suas possibilidades de ser. O espaço do comum no qual a existência humana se familiariza
e se acomoda como reguladora é o mesmo espaço da linguagem na qual o sentido de ser repousa
insuspeito. O ser humano na palavra é estranheza de si. O homem como governante, fazedor do seu
próprio destino e autodeterminado cientificamente posiciona-se no reverso do historial, sua situação
é a de ser de si essencialmente deslocado.
No íntimo desta relação antagônica de insurgência está nosso saber-nomeador, pois é a partir
dele que determinamos o que é e também nos autodeterminamos Na linguagem que acreditamos
'possuir' como propriedade e como meio de expressão, nos lançamos e nos identificamos no mundo
num movimento que é, em relação ao movimento originário de ser, um movimento de insurgência.
A intimidade estranha na qual nosso ser governante se assenhora da saber é expressa neste 'airado
tudo compreender' onde justamente nosso ser deliberadamente-ciente desdobra-se na linguagem. A
linguagem é assim a própria abertura de ser, é o caminho que percorremos às avessas, como a ilusão
ótica do Danúbio que corre do ocidente para o oriente. Frequentemente, quando pensamos
linguagem em Heidegger, logo nos vem ao pensamento uma célebre frase: "Linguagem é a morada
de ser." (HEIDEGGER, 1976a, p. 313). Esta casa no entanto, não tem o sentido de um invólucro no
qual tudo o que é está contido, visto que damos nomes às coisas e assim, significadas, elas existem,
e que igualmente algo que não pode ser descrito com palavras, portanto não pode existir. O modo de
ser do airado compreender, tal qual narra o Coro Tebano, é onde o ser humano se encontra em casa,
encontra paragem. Como lugar de encontro, a linguagem é onde o homem se demora e afasta-se da
estranheza fundamental de si. O nomear da linguagem não é somente um ato humano, mas o ato
próprio de sustentação de tudo o que é e que enquanto é pode assim ser significado. O ser humano é
propriamente um situar-se ambíguo na fuga, na estranheza de si, enquanto colocado acima dos
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seres, errante e distante de sua proveniência, mas a cada momento uma remissão à sua proveniência
na fala essencial da linguagem.
A insurgência de Antígona é a personificação do mais estranho porque é a extrema
afirmação da ambiguidade do humano - quanto mais ela se insurge e se afirma, fazendo a nós
parecer que sua vontade e decisão é soberana, mais sua ação é simples alinhamento com um destino
divino, diante do qual ela nada pode, a não ser seguir. A história de Antígona como senhora de seu
destino se assemelha à história do homem como destinado a ser senhor de sua história, de correr no
fardo da vida e neste fardo encontrar afirmação.
Podemos dizer que o movimento de insurgência do humano se dá na tradição – na conjunção
de história e linguagem que permeiam nosso modo de ser tecnocientífico, no qual regidos pela lida
existencial, lidamos com os entes à maneira da nossa vivência, na estranheza de decidirmos por um
destino ao qual somos fundamentalmente e antecipadamente enviados. Mas o que é isto, a tradição
enquanto conjunção de linguagem e história?
A tradição [Überlieferung] não é nenhum recurso de conhecimentos ou relatos, mas
sim o caráter mais próprio de nossa historicidade. Através dela nossa determinação
é passada adiante; através dela somos entregues ao futuro. Nesse sobressalto, o
essencial nos advém desde o futuro. Por isto chamamos esse acontecer de “porvir”
[Zukunft]. Ele não vem até nós por si só, mas somente enquanto formos capazes de
seguir a transmissão da tradição, assumindo-a [zu übernehmen] ao invés de nos
perdermos e nos dissiparmos nos afazeres do hoje. Nosso passado e nosso futuro
não tem o caráter de dois espaços de tempo, onde um dos teria acabado de passar e
o outro ainda haveria de nos ocupar, mas o que de antes está sendo é como porvir
do nosso próprio ser. Nosso ser-lançado-adiante [Vorausgeworfensein] no futuro é
o futuro do vigor-de-ter-sido [Gewesenheit]: é o tempo originariamente próprio e
verdadeiro. (HEIDEGGER, v. 38, 1998, p. 117, grifos do autor, tradução nossa)

Nisto que se mostra como tradição está o caráter mais próprio do nosso modo técnico fundamental
de ser num saber-nomeador, o caráter primário de sabedoria, do passado-adiante da fala da
linguagem no qual se funda ciência e tecnologia, o caráter fático do que é a partir do vigor-de-tersido do que é como passado-adiante, mas também o caráter fático do nosso tomar ciência e
determinar cientificamente o que somos provocados a revelar. No nosso ser tecnocientífico, somos,
como o rio, um fluir abundante entre nascer e morrer; somos como Antígona, surgimos ao modo de
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uma insurgência, numa posição de oposição fundamental com a qual nos determinamos
protagonistas absolutos da história.
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Recapitulação

Nesta seção, nos dedicamos a investigar a relação entre o homem e sua autodeterminação
histórica, a partir da análise de como a existência humana sabe de si e consequentemente em que
consiste a temporalidade originária deste seu saber que aparece revelado através da reflexão sobre o
sentido mais originário de história. A experiência espaço-temporal que a presença faz de
interpretação e representação do que é na faticidade e a dimensão ontológica que funda tais
possibilidades de apreensão e compreensão foram ilustradas a partir da discussão sobre ciência, sua
relação de unidade com a tecnologia através da essência comum da tecnicidade; da relação entre
ciência e pensar-sentido da filosofia, a partir da desmistificação da separação entre teoria e práxis; e
na temporalidade mais própria do ser humano enquanto história ser histórico, na qual vislumbramos
o caráter essencial da tradição como modo fundamental de ser na linguagem e que permeia a
narrativa da historia humana. Nesta percepção do humano, abrimos caminho para introduzir a
questão da linguagem, ou seja, de como a existência humana, enquanto tecnocientífica, experiencia
o seu historiar, nomear e assim regulativamente rege o que é.
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2.2.3 Linguagem: ser e estar

Uma hipótese fundamental guia a compreensão de linguagem na perspectiva heideggeriana:
sendo linguagem lugar, espacialidade de ser; linguagem evidencia o que é; evidencia também e
sobretudo o homem, de maneira que a linguagem pode ser do humano, sem contudo ser algo de
humano. Isto que dizer que linguagem, em sendo uma dimensão ontológica, guarda uma relação
com o evento de ser de maneira tal que nós, enquanto humanos, somos e nos fazemos neste dizer e
através dele somos capazes de dizer quem somos. A chave da questão para o pensamento sobre o
caráter mais próprio da linguagem, sua essência, todos sabemos, está na reflexão sobre o sentido de
Logos [Λόγος]. Em uma passagem podemos resumir a tese de Heidegger sobre o sentido original
desta palavra grega:
o& Lovgoς, tov levgein é a postura recolhedora (acolhedora). Mas para os gregos
λέγειν continua sendo também: apresentar, expor, narrar, dizer. o& Lovgoς,seria,
então, a palavra grega para a fala, como dizer, para a linguagem. E não somente
isto. Pensado como a postura recolhedora, o& Lovgoς, seria a essência da saga,
pensada de modo grego. Linguagem seria saga. Linguagem seria: deixar dispor-se
recolhedoramente o vigente em sua vigência. De fato: os gregos moravam nesta
essência da linguagem, embora nunca tivessem pensado esta essência, nem mesmo
Heráclito. (HEIDEGGER, v. 7, 2001d, p. 201, grifos do autor)

Pensando Logos como levgein (como o que colhe e acolhe), Heidegger torna evidente o caráter de
união que se perdeu na prevalência do sentido posterior e predominante de Logos como razão. O
que a linguagem acolhe na palavra é o sentido de ser, mas também o sentido de ser de cada coisa
que é – e é também por este motivo que o ser de cada coisa que a palavra anuncia torna-se então o
tema possível tema do dizer do homem. Com isto, Heidegger nos mostra que mesmo os gregos
foram encandeados pelo brilho do que se mostra, e destinados a reificar o ser dos seres – a
tematizar, a propor e depor o que é. No recolher do λέγειν que acolhe o sentido de tudo o que é e
por isto é a direção mais fundamental de ser, se dá uma escolha – a de ocultamento de ser que se
traduz como uma decisão histórica de compreensão de mundo e de explicitação de mundo através
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da fala do homem.
É justamente neste sentido que devemos pensar a máxima heideggeriana “A linguagem é a
morada do Ser. (HEIDEGGER, v. 9, 1976a, p.313 ). Com esta frase deduzimos, embora ainda de
maneira dogmática, que o movimento de ser em algum sentido já se apresenta substantivado e
próprio (apropriado), está localizado; acontece na linguagem. Se compreendemos linguagem,
enquanto que propriamente o falar e comunicar, como faculdade humana - visto que o homem é
aquele que fala e possui linguagem – somos levados a concluir que as coisas do mundo existem, são
e no mundo estão, na medida em que e, somente na medida em que, o homem é. Esta dedução
lógica nem mesmo necessita do aval de uma comprovação científica para que possamos com ela
concordar; nós a exercitamos a todo momento, quando triamos o que é significante, o que por fim
tem significado para nós, em meio a tudo que está à nossa volta e que vem a nosso encontro. Num
hoje transbordante de significação, este é o sentido predominante de ser, assegurado pelo poder com
o qual soberanamente nomeamos o que é.
Esta perspectiva nos leva a compreender linguagem como uma distinção qualitativa do ser
humano, mas ela é insuficiente para que possamos adentrar a morada da linguagem. Não por acaso,
nenhuma ciência, nem a mais complexa argumentação teórica deu conta até hoje de produzir
evidências científicas que nos expliquem como, num estalo, surgiu e se estabeleceu como vigente a
língua de um povo. Neste modo eficiente de compreender linguagem ficamos de fora desta morada,
não temos acesso ao que nos diz a linguagem, porque quando pensamos somente em termos da
magniloquência humana, linguagem em si, não quer dizer nada. Compreender o sentido geral do
que é a partir do esforço incomum de compreender linguagem, somente torna-se possível quando
nos colocamos a pensar a situação na qual nós nos tornamos porta-vozes do que é. Faremos o
caminho da linguagem – sem contudo ter como objetivo definir o que é linguagem - através do
pensamento sobre o ponto de bifurcação deste caminho: uma espécie de ponte entre dois paralelos:
poesia e informação, enquanto trilhas por onde podemos nos manter no pensar, respectivamente,
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desvelamento e revelação do movimento de ser.
Assim, nesta terceiro e último subcapítulo, trataremos de aprofundar a análise sobre nossa
relação com a linguagem, esta que permeia e sustenta nosso modo de ser tecnopolítico e
tecnocientífico, de modo a esclarecer: 1) a dimensão ontológica da linguagem que fundamenta
nosso ser como ser falante, através da observação da poesia 2) O desdobramento do nosso modo de
ser como ser que possui linguagem no espaço da vida cotidiana, na observação da informação; 3) o
movimento do nosso modo de ser na linguagem como fundamento para a situação tecnológica de
nossa contemporaneidade. Ao final desta seção, teremos a partir da caracterização da linguagem e
do modo de ser do homem na linguagem, apresentando como o entre ser e estar que perfaz nossa
existência e que está à base do modo imperativo sob o qual somos no hoje.
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2.2.3.1 Linguagem e Verso: poesia.

Sobre a poesia, de há muito a conhecemos como um dizer privilegiado – não somente na
exaltação insistente e, por vezes, superestimada que faz Heidegger dos seus poetas prediletos, mas
também nas vozes de tantos outros pensadores que em consonante findam por conferir à poesia, e
também à figura do poeta, o símbolo de resistência do pensamento. A alusão à poesia, por vezes
reduzida à condição de recurso retórico, é também, não por acaso, entendida muitas vezes como
romantismo e escapismo filosófico. Sobre informação ainda sabemos pouco, porém, no tocante a
Heidegger, sabemos de seu uso em antagonismo à linguagem poética. O que sabemos
superficialmente desta condição de oposição, embora obviamente a reconheçamos como
relacionada à questão da linguagem, apressadamente nos induz à interpretação pejorativa da
informação; o que reduz a abordagem heideggeriana do tema a uma crítica social ao frenesi do
mundo da informática. Como, no entanto, superamos a dialética que promove o desencontro destas
duas vias da linguagem – poesia e informação – e descobrimos nelas uma direção comum,
poderemos vislumbrar ao indagarmos de que maneira o problema da poesia e da informação são,
igualmente, uma questão filosófica para Heidegger. A legitimação de tal questão findará por tornar
aparente a essência da linguagem que perfaz desvelamento/ocultamento de ser e revelação do que é.
A morada da linguagem, da tradição do saber-nomeador como ‘lugar’ não diz respeito a um
locos, tampouco trata-se de uma localização abstrata misteriosa, não é nem mesmo algo que
devamos esperar encontrar, assim como também não podemos encontrar 'um Ser' – o simplesmente
ser que por não ser algo que é, não pode estar 'contido' na linguagem. A essência da linguagem, sua
relação com o que é e com o homem não é fácil de ser pensada: estamos, enquanto somos,
envolvidos nesta relação, de modo que ela se oculta de nós.
Neste esforço de pensar o sentido de ser sob a força massiva da realidade que se impõe
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sobre nós, tentemos manter em mente algo que Gadamer conta ter certa vez ouvido de Heidegger:
“A diferença ontológica não é de modo algum algo que fazemos. Ela não se confunde com nossa
diferenciação entre ser e ente.” (HEIDEGGER apud GADAMER, 2007, p.20). Entendemos assim
que não é possível se demorar no instante em que ela essência da linguagem, assim como o evento
de ser, se mostra para além da sua apropriação como um sistema lógico-formal de comunicação,
visto que ela somente para nós aparece quando por nós apropriada, quando falamos e dela falamos.
O sentido mais verdadeiro desta apropriação é, portanto, o que só podemos intuir filosoficamente,
não o que dizemos sobre a linguagem, mas o que ela nos diz. Para Heidegger (v. 12, 2004, p. 12) ,
“o que se diz genuinamente é o poema”, e assim a poesia é privilegiadamente uma via de acesso
fenomenológico à essência da linguagem.
Poderíamos logo de início argumentar que a um poema podem ser dadas tantas
interpretações quantos forem os leitores e assim reconhecer em certa medida o que poderia ser visto
como um capricho do filósofo, lançar mão dos versos de um determinado poema e a ele aplicar uma
teoria. Tal questionamento, porém, nem mesmo se aplica ao nosso caso de estudo, visto que não
pretendemos discutir se a linguagem se mostra “genuinamente” somente em um poema ou poeta em
particular. Tratamos igualmente de compreender o que há de particular na poesia - mesmo que se
trate de um só poema - que possibilita que nela se dê uma abertura à essência da linguagem, uma
abertura na qual finalmente podemos ouvir o que fala a linguagem ao homem falante.
Heidegger (v. 13, 1983b, p. 148) diz: “Em verdade, é a linguagem quem fala e não o
homem. O homem fala somente à medida em que co-responde [ent-spricht] à linguagem”. Nisto
que se mostra como uma correspondência do homem para com a linguagem, se estabelece uma
perspectiva na qual a linguagem não pode ser simplesmente uma propriedade biossocial do homem.
Mas como pensar que a linguagem nos fala sem imediatamente recairmos no equívoco de inverter
papeis e emprestar à linguagem a condição de agente? Como propriamente o que é vem a ser
nomeado pelo homem na linguagem, de maneira que possamos com isto ainda afirmar que nem o
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homem e nem muito menos a linguagem ‘deposita’ o ser das coisas na palavra? Como compreender
o simples, compreender que na linguagem é esta conjunção espaço-temporal na qual o homem
simplesmente está?
Comumente, o caráter derivado de habilidade animal distintivo da linguagem é o que em
última instância define o homem. Mas para que o homem nomeie o que é, faz-se necessário o
movimento de ser pelo qual a coisa em si aparece e assim nos parece – se mostra. O dizer do
homem é compassado pela temporalidade da vigência do que é. A linguagem fala como um dito
fundamental que anuncia o acontecimento-apropriação. O evento de ser do que é habita num lugar
de correspondência com a linguagem que se dá na fala e no nomear da coisa que nos vem ao
encontro. Antes da fala concreta do homem o mundo já se deu em suas possibilidades, já se deu no
compreender prévio no qual nossa existência habita (o pré da presença), no âmbito da circunvisão o
qual funda nossa lida existencial. A presença, reside nessa abertura antecipatória da mesma maneira
que a totalidade das significâncias também se explicita antes mesmo de ser significada pela palavra.
“A palavra é ela mesma a relação que a cada vez envolve de tal maneira a coisa dentro de si que a
coisa "é" coisa.” (HEIDEGGER, v. 12, 2004, p. 130), Tudo o que a proposição demonstra, predica e
comunica, em verdade, já foi compreendido e, mais que isso, explicitado originariamente como
conjuntura de mundo. É nesse sentido que a linguagem condiciona o homem falante. Mas, se
Heidegger destituiu do homem um grande poder, o de ser dono da linguagem, em compensação, lhe
atesta um outro: como poder-ser, a presença que aí está, exerce a todo momento sua distintiva
posição de saber-nomear e de ser provocado à determinar com a palavra a mostração do que é. Há
na essência da linguagem uma proveniência de ser à qual o homem corresponde enquanto ser
falante. E o que fala a linguagem? “Sua fala chama a diferença, a di-ferença que des-apropria
mundo e coisa para a simplicidade de sua intimidade.” (p. 26)
Na poesia podemos intuir esse traço essencial da linguagem e também nossa relação com a
linguagem enquanto homem que fala, pois ela é como uma proposição especial na qual o poder-ser
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da linguagem se alinha de maneira mais radical ao poder-ser do homem. Das muitas interpretações
sobre a questão da poesia na obra de Heidegger, escolhemos nos referir a Gadamer (2007, p. 117),
que considera que “O destino do Ocidente está inconfundivelmente inscrito nesse tema.”:
Pois o que determina o poetar é o fato de a palavra da poesia atestar a si mesma e
não poder ser atestada por nada diverso [...] o fato de a palavra atestar a si mesma e
não necessitar de um preenchimento vindo de algum outro lugar, sim, o fato de ela
não admitir um tal preenchimento, é isso que constitui a aletheia (o que Heidegger
traduziu por “desvelamento”), o que é mais do que quando esse ou aquele
conhecimento deve ser designado como verdadeiro.” (p. 118)

Assim, Gadamer interpreta o lugar privilegiado da poesia em termos de verdade. Verdade em
oposição à correção. A poesia, que não admite a qualidade de 'certo ou errado', que não pode ser
uma proposição, nos permite aceder a um outro âmbito da verdade; verdade como desvelamento,
como simplesmente mostração do que é. Nesta verdade encoberta como descoberta pela técnica, o
referencial de adequação à realidade perde força, pois não há “julgamento” ou concordância – há
somente o vigor do dito. Este dito também tem em si a temporalidade própria do vigor-de-ter-sido;
assim o que está posto no dito transcende a temporalidade de uma proposição datada: a poesia não
tem tempo e portanto é puramente historial. A autêntica poesia é sempre sobre nada em particular e
não obstante, nela vigora o pleno da linguagem, o que a torna transbordante de sentido. O dito da
poesia não é algo que primeiramente possa ser valorado como concordância entre o que é predicado
e a realidade dos objetos que predica, e é por esta razão que sagradamente a poesia mantém-se
como indicação do traço mais originário da linguagem. A linguagem da tradição para Heidegger é
poesia, pois “A tradição da linguagem é por ela mesma consumada, de tal maneira que o homem é
por ela reclamado a dizer de novo o mundo que está na linguagem conservado e trazer à luz o
ainda-não-visto [Noch-nicht-geschautes]. Este é o trabalho do poeta.” (HEIDEGGER, 1989b, p.
27). Não obstante, novamente alguém poderia objetar que este privilégio não é exclusivo da poesia,
e que em verdade se dá em qualquer obra de arte; na poesia de Hölderlin, mas também numa tela de
Van Gogh, visto que linguagem não se reduz à escrita. De fato, a obra de arte resguarda o nexo de
verdade enquanto aletheia, não importa qual seja o 'suporte'. Contudo, entendemos que para
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Heidegger a análise do discurso poético serve não somente para a ilustração do sentido essencial de
linguagem, mas também de parâmetro para a análise do discurso filosófico. Em um certo sentido,
também está sendo discutido o caráter da proposição filosófica, em que o dito da filosofia se
aproxima do pensamento essencial e se diferencia da proposição científica e é justamente neste
alinhamento subliminar com a filosofia que o privilégio da poesia como figura de ilustração da
linguagem originária deve ser interpretado.
Entendemos que para Heidegger o discurso poético e o discurso filosófico se encontram,
partilham de uma essência unitária, convergem e têm lugar na mesma “ponta de lança”.
(HEIDEGGER, v. 12, 2004, p. 27). A filosofia explicita o dito da poesia, sempre ao modo de um
versar sobre que procura manter na tradição a preservação do brilho inicial do que vem à luz em si,
da coisa em si. Este versar sobre, é um inclinar-se em direção ao sentido do que vem ao encontro na
palavra, sem contudo exaurir o ser do que é numa determinação. Assim também a filosofia é um
versar sobre ser – ao invés de uma discussão sobre qualquer coisa que seja. E mesmo quando a
filosofia, assim como a poesia, parece apresentar um 'tema'; deixa sempre vigorar uma multitude de
sentidos. Na sua aparência de 'não dizer coisa com coisa', ressoa nela um modo de um pensarsentido no qual nenhuma objetividade é mais possível. Uma proposição aparentemente sem
propósito, sem objeto, sem objetivo e, contudo, a fala mais autêntica e a mais próxima do habitar o
qual a linguagem é a própria morada.
O discurso da poesia e da filosofia não pode se resumir na precisão da erudição científica a
qual Heidegger quer fazer contraposição. Desta maneira, observemos uma nuance fundamental: no
mesmo lugar onde se dá o simples dizer nada, também se dá como possível o dizer o nada; o vazio
do jargão e da verborragia.
Toda formulação é perigosa. Ela constrange o dizer, reduzindo-o à exterioridade de
uma opinião apressada e minando com facilidade a lentidão do pensamento. Mas
uma formulação pode também ser um auxílio, ao menos uma provocação e uma
parada no vagaroso pensamento do sentido. (HEIDEGGER, v. 12, 2004, p. 69).

Na poesia, assim como na filosofia se dá e se preserva esta possibilidade, a possibilidade do ainda
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possível ser da linguagem. Em suma, chegamos ao pensamento sobre sua essência e à demonstração
desta essência através da poesia. Estabelecemos também uma perspectiva na qual a discussão da
poesia é uma referência à própria discussão do dizer filosófico. Em última instância, a
caracterização do dizer poético que nos serve de indicação para o sentido essencial de linguagem, se
revela como indicação para o próprio caráter do pensar da filosofia com o qual queremos pensar
nosso hoje. Num primeiro momento, nos ocupamos em expressar a poesia como mostração da
linguagem como um lugar de desvelamento de ser. Agora, devemos pensar o reverso, como
informação.
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2.2.3.2 Linguagem e Reverso : Informação

Neste segundo momento, trataremos de articular um pensamento sobre a linguagem em seu
caráter de lugar de revelação dos entes, ou seja, como contraponto de não-lugar de ser - como
informação. A caracterização deste modo de ser da linguagem, que colocamos inicialmente em
oposição à poesia, parece forçar uma correlação estranha ao corpus da obra heideggeriana, como se
apenas tomássemos emprestado conceitos que vamos aqui e ali costurando para dar um tom pósmoderno à discussão. No entanto, nossa definição primária de informação como não-lugar de ser na
linguagem é um pensamento que encontra familiaridade e inspiração em como Heidegger, percebe a
linguagem em sua contemporaneidade, definida por ele em linhas gerais como linguagem técnica
[teknische Sprache], e o que necessariamente está por trás desta concepção, enquanto sustentação
da questão sobre o sentido de ser. Heidegger diz: “A linguagem não é um simples meio e troca de
informação. Mas não somente esta preconcepção corrente da linguagem, experienciada através do
domínio da técnica moderna, tem um novo renascimento, como uma consolidação e desdobramento
[Aufsteigerung] ao extremo.” (HEIDEGGER, 1989b, p. 22).
Assim, introduzimos a questão da informação na temática heideggeriana, onde linguagem é
tanto no desvelar dos seres em si mesmos (como na poesia), como no revelar dos seres (como na
informação). Desta maneira, poesia e informação são como o verso e reverso da linguagem que
formam em sua unidade o modo de desvelamento/revelação dos entes a partir do qual temos um
caminho de acesso ao pensar o sentido de ser. Como diz Heidegger (HEIDEGGER, v. 13, 1983a, p.
154): “Na encruzilhada: a linguagem na pista de corrida da informação, a linguagem caminhando
para a saga do evento-apropriação.” É precisamente sobre este ponto de bifurcação, este lugar e
não-lugar em que a linguagem encaminha o pensar para o sentido de ser, o que devemos manter em
vista quando analisamos o fenômeno da informação, na ótica heideggeriana e, consequentemente,
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em nossa contemporaneidade. Nesta perspectiva, tratamos de nos desfazer, logo de início, de
qualquer interpretação pejorativa do conceito de informação – pois entendemos de antemão que esta
condição que chamamos de re-velação dos seres como informação no hoje, não é uma escolha ou
falha humana; não é nem mesmo do humano, visto que trata-se de um modo de não-essenciar-se da
linguagem – em outras palavras, é fundada no próprio velamento do evento de ser.
Desta maneira, podemos antever como – não por acaso – a informação tornou-se o pilar da
tecnologia com a qual hoje regulativamente representamos e operamos tudo o que é. Somente na
compreensão da relação entre a ambiguidade essencial da linguagem e o modo técnico fundamental
do homem de ser, percebemos o signo da informação como parte da destinação do nosso ser no agir,
saber e estar no mundo. Quando antecipamos esta relação como fundamento do que hoje se
configura como era da informação e dizemos 'não por acaso', queremos fazer notar o caráter de
envio historial e destinação de ser sem-saída e acima de tudo, de ser localidade e jornada – o que
previamente sintetizamos na ideia dos modos de ser tecnocientífico, tecnopolítico. Trataremos agora
de fazer surgir também, ao final desta capítulo, o caráter do homem tecnológico.

a) A cibernética em questão

Do ponto de vista puramente cronológico, até onde pudemos constatar, o termo cibernética
aparece na obra de Heidegger pela primeira vez não antes de 194918, como nota marginal
acrescentada à conferência Cartas sobre o Humanismo [Brief über den „Humanismus“](v. 9,
1976a). Na nota, o filósofo comenta:
O perigo agora veio claramente à luz. A derrocada do pensamento na metafísica
18 Não é possível haver precisão na data, visto que as revisões de Heidegger ocorriam muitas vezes sobre um mesmo
manuscrito, em diferentes épocas. A data de referência baseia-se portanto na data de publicação da primeira edição,
de modo que apenas aponta um período máximo mais antigo de cada observação.
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assume uma nova forma: ela é o fim da filosofia, no sentido de sua dissolução
completa nas ciências, cuja unidade também se desdobra de uma nova maneira
como cibernética. O poder da ciência não pode ser interrompido por nenhuma
intervenção ou ataque de qualquer sorte, pois 'a ciência' pertence ao
enquadramento [Ge-stell], que ainda desloca [verstellt] o evento-apropriação
[Ereignis]. (p. 341).

Nessa passagem já se torna óbvia a discussão sobre o pensar e sobre a própria filosofia que surge
através da análise de um determinado fenômeno do seu hoje. A saber, a situação de mundo na qual a
cibernética surge é o de pós-guerra e de início da corrida armamentista, com a perspectiva futurista
da Guerra Fria. Em geral, a 'invenção' da cibernética é atribuída quase que exclusivamente ao
matemático americano Norbert Wiener (1894-1964), sendo até hoje pouco conhecido pela
comunidade científica em geral o trabalho de outros pesquisadores, sobretudo do engenheiro
alemão Hermann Schmidt (1894-1968), ainda no final da década de 30, ou seja, paralelamente às
descobertas de Wiener nos Estados Unidos.
A cibernética mostra-se como questão para Heidegger sob a perspectiva de um modo de ser
do homem do seu hoje. Informação à sua época já despontava como unidade de validade do real e
nova configuração de mundo que hoje vemos consolidada. A questão mais digna de ser questionada
– a questão de ser – passou a ser formulada a partir do final da década de 40 em termos de uma
análise da apropriação técnica da linguagem, esta que se concretiza e se estabelece com o advento
da cibernética. O interesse de Heidegger em discutir cibernética, intensificado no final dos anos 60,
não pode, portanto, ser visto simplesmente como o discurso nostálgico de um homem de idade,
constrangido pelas novas tecnologias. O comprometimento da ordenação do que é, potencializado
pela linguagem técnica da informática e contido no princípio da cibernética, representou para
Heidegger, ao contrário, a possibilidade de colocar com ainda maior obviedade a questão sobre
pensar o sentido de ser, justamente por expor de maneira particular a verdadeira implicação do
homem com a linguagem.
A cibernética representou, portanto, para Heidegger uma apropriação particular da
linguagem que trazia como consequência a apropriação do modo de ser do homem no qual a
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possibilidade mesma de pensar (filosofia) naquele momento colocava-se em jogo. Percebemos
assim como a ciência do controle, como um modo apropriativo da linguagem torna o todo
mensurável, permite a maximização da representação lógico-matemática na qual estabelece-se uma
apreensão redutiva totalizante da realidade, que expressamos na fórmula: 'um coisa = um sentido'.
Notemos que este princípio lógico-matemático que agora se mostra maximizado não é senão o
mesmo que fundamenta a unidade a qual ciência e tecnologia partilham. “Quando este modo de
pensar científico determina a representação do homem e este é 'pesquisado' de acordo com o
modelo do loop como acontece agora na cibernética, então a destruição do ser humano torna-se
perfeita.” (HEIDEGGER, v. 89, 1987, p.160, tradução nossa). Na questão da cibernética que
começa a aparecer como que, por acaso, aqui e ali em suas conferências e seminários, Heidegger
está especialmente interessado em expor a implicação que um particular modo de ser e pensar
representa para a autodeterminação do ser humano e como esta determinação funda-se no nosso
destino historial. Evidentemente, não podemos negar, nem o tom pesado de suas observações e nem
o excesso de reducionismo com o qual o filósofo se refere à 'descoberta' de Norbert Wiener. No
entanto, basta ler o próprio pai da cibernética – o que faremos na alínea c) - para compreender que a
nova ciência não é simplesmente obra de um matemático absolutamente destituído de visão
filosófica e com um plano maquiavélico de dominar o mundo, como também um olhar mais atento
vai constatar que Heidegger não se refere precisamente a implicações ônticas nas quais palavras
como 'destruição' ganham um sentido escatológico. Tenhamos sempre em mente que o modo de
questionar heideggeriano não se movimenta à maneira de uma análise sócio-histórica; sendo
portanto imprescindível o cuidado na leitura de passagens de críticas à sua contemporaneidade de
nos mantermos em torno da questão digna da filosofia.
O que chama a atenção de Heidegger é certamente a consolidação de um modo radical de
autodeterminação humana no qual o deslocamento de sua pertença originária alcança uma distância
ainda maior – esse máximo distanciamento está sintetizado em uma frase de Wiener, citada por
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Heidegger (v. 89, 1987, p. 119): “O homem – uma informação.” que se segue do comentário:
Na cibernética a linguagem deve ser apreendida de tal modo que seja
cientificamente acessível. Na determinação fundamental do homem, o fundador da
cibernética concorda aparentemente com a antiga tradição da definição metafísica
do homem. Os gregos definiram o homem como ζ ον λόγον
ξον, ou seja,
como ser vivo que possui linguagem. Se o homem tiver que ser apreensível
cientificamente, então sua marca única de distinção dos outros animais,
nomeadamente a linguagem, deve ser representada de modo a tornar-se acessível
aos princípios das ciências naturais.

O sentido de informação que instaura o modo de regulação da cibernética nada mais é do que um
alinhamento a um modo essencial de ser-pensar do homem já existente com os gregos. Isto não quer
somente dizer que a cibernética corresponde essencialmente ao modo fundamental de ser do homem
de maneira que em si mesma não constitui nenhuma inovação, mas sobretudo que sua aparência
transformadora está determinada, não pelo homem, mas por um traço presente na própria essência
da linguagem que se deixa apropriar como propriedade humana, como uma possibilidade dela ser
técnica, de ser informação.
É justamente porque a aparente 'transformação' da linguagem em linguagem técnica tem sua
origem na própria essência da linguagem que ela pode ser totalizante e pode, desta maneira,
representar no anos 50 um desafio para o pensar filosófico. Como vemos, ao invés de ser um
simples acontecimento da modernidade que pelo seu caráter de novidade desperta a atenção do
filósofo, o advento da cibernética é um pensamento do urgente porque reflete o conflito contínuo
entre dois modos de pensar, entre ciência e filosofia, desde sempre presente (mesmo quando
ausente) no discurso heideggeriano.
A insistência neste tema e seu entrelinhamento em diferentes momentos do seu pensar
podemos ilustrar de maneira emblemática no ensaio Fenomenologia da teologia [Phänomenologie
der Theologie] (HEIDEGGER, v. 9, 1976b), que em sua primeira versão de 1927 discute os limites
do entendimento científico como sendo determinados pela filosofia e evolui, com o apêndice de
1964, para uma discussão do modo como o pensamento calculador é expresso na redução da
linguagem a um sistema lógico de proposições. Vemos desta maneira que está sempre presente, em
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última instância, a questão do pensar-sentido, discutida através do modo de ser-pensar do homem.
No ensaio supracitado, esta clivagem aparece explícita na comparação que Heidegger faz de seu
próprio modo de pensar com do filósofo Rudolf Carnap (1891-1970) :
[...] A visão tecno-científica da linguagem e a experiência especulativohermenêutica da linguagem. Ambas posições foram de há muito determinadas por
tarefas abissalmente diferentes. A primeira posição quer tudo pensar e falar,
inclusive a filosofia, através do domínio de uma técnica e sistema de signos
passíveis de uma construção técnica e lógica, ou seja, consolidados como um
instrumento da ciência. A outra posição surge a partir da questão, o que é a coisa a
ser propriamente experienciada pelo pensamento da filosofia e como se dizer esta
coisa (ser como ser)? (p. 70)

É justamente nesta tensão entre modos de ser/pensar que reside o cerne da questão da cibernética na
obra de Heidegger. Antes de nos concentrarmos no decisivo da questão, tratemos de traçar um breve
panorama histórico do contexto no qual a ciência do controle 'surge' para o mundo. Esta
contextualização, embora não seja uma questão filosófica em si, é necessária para que
posteriormente compreendamos como este determinado momento histórico nos diz respeito no hoje.
A partir desta introdução que nos dá a direção de abordagem da questão da cibernética na
obra de Heidegger, trataremos de observar como esta evolui e desta maneira diz respeito à questão
primordial da linguagem e, sobretudo, como esta diz respeito à questão fundamental da filosofia.
Nossa revisão literária e histórica da cibernética e da informação será classificada por 3 personagens
e 3 situações de diálogo: b) começaremos por abordar o praticamente desconhecido trabalho
pioneiro no campo da cibernética, desenvolvido pelo cientista alemão Hermann Schmidt durante a
II Guerra. Iremos brevemente apresentar a ideia geral da Engenharia do Controle e, embora de
maneira especulativa, visto que este não é o objetivo geral do nosso trabalho, apresentar algumas
evidências de similaridade terminológica entre a teoria do filósofo e a do engenheiro alemão. Visto
que não há nenhuma referência explícita, nem do pensador sobre o cientista ou vice-versa, dizemos
que esta é uma análise especulativa, marcada por um silêncio entre Heidegger e Schmidt. c) Em
seguida, trataremos de apresentar o pensamento próprio do alegado pai da cibernética, Norbert
Wiener, com vistas a expandir o horizonte de análise sobre o fenômeno e não reduzi-lo somente à
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crítica explícita heideggeriana. Visto que até onde sabemos não há nenhum registro de que o
matemático americano tenha jamais respondido diretamente às críticas do filósofo, esta análise é
marcada um diálogo 'unilateral' entre Heidegger e Wiener; d) Por fim, chegaremos a um estágio
mais avançado da discussão da cibernética em Heidegger, agora já apresentado mais centradamente
na questão da informação como 'linguagem técnica'. Esta fase é marcada pelo diálogo franco com o
físico alemão Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), com quem Heidegger explicitamente
discute a questão da relação entre a essência da linguagem e informação.

b) O projeto da teoria geral da regulação (entre um filósofo e um engenheiro);

De maneira geral, contextualizaremos o surgimento da ciência do controle na Alemanha, a
invenção da cibernética e sua própria origem terminológica de maneira a denotar como o fenômeno,
tal qual concebido pelos seus 'inventores' constituiu-se, pôde aparecer como questão decisiva para o
pensamento de Heidegger.
Temos conhecimento do trabalho atual de pesquisadores como Bissel19 na Inglaterra e
Fasol20 na Alemanha e Dittman & Ségal21 na Alemanha/França, pesquisadores que creditam ao
engenheiro alemão Hermann Schmidt parte do pioneirismo na invenção da cibernética, que é
geralmente devido pela comunidade científica ao matemático americano Norbert Wiener,

19 Prof. Dr. Chris Bissel, Open University (UK) vem já alguns anos documentando uma série de cientistas que
contribuíram para o desenvolvimento da cibernética. A autora da presente deve ao Prof. Bissel a valiosa introdução
ao trabalho de Schmidt, a partir de uma conversa informal durante um encontro sobre Cibernética realizado em
Estocolmo, em novembro de 2008. Recentemente, Bissel publicou artigo na Revista Kybernetes sobre os chamados
proto-cibernéticos, incluindo Schmidt, usado como base de referência em nossa pesquisa.
20 Prof. Dr. Karl Heinz Fasol, Univ. Bochum (Alemanha), vem desde 2001 publicando artigos sobre a contribuição
histórica de Hermann Schmidt para o desenvolvimento da cibernética.
21 Prof. Frank Dittman, Stiftung Stadtmuseum Berlin, Alemanha e Prof. Jérome Ségal, Université de Lyon II, Centre
Marc Bloch, Berlin, Alemanha(DITTMAN; SÉGAL, 1997).
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responsável pela cunhagem do termo que popularizou a ciência do controle em todo o mundo. Não
é possível precisar se Heidegger esteve a par do trabalho de Schmidt, mas certamente, a considerar
o fato de o engenheiro ter sido em 1939, o fundador da Sociedade Alemã de Engenharia [Verein
Deutscher Ingenieure -VDI] e um dos idealizadores da Técnica do Controle Geral [Allgemeine
Regelungstechnik], e a considerar também o fato de que Heidegger tinha livre trânsito e influência
na comunidade científica alemã em geral, é bastante plausível que naquele momento marcado pelo
começo da corrida armamentista e pela glorificação da ciência nem o filósofo estaria alheio ao
surgimento da ciência na sua própria esfera acadêmica, como nem o engenheiro desconhecesse a
figura proeminente do filósofo na Alemanha.
Podemos somente especular que entre as razões para a ausência de qualquer menção ao
trabalho da ciência do controle na própria Alemanha, estejam o óbvio e delicado contexto político,
mas também o fato de que Schmidt, embora tenha contribuído decisivamente para a implantação da
ciência, pouquíssimo publicou em vida. Dittman e Ségal (1997) apontam que o obscurantismo de
suas contribuições se deve a uma combinação de fatores, entre eles, notadamente o fator político
após o final da guerra. O fato é que pelo menos 8 anos antes da publicação do célebre livro de
Wiener – que jamais se autointitulou pai da cibernética e, ao contrário, atestava que suas
descobertas eram uma somatória de uma evolução científica neste campo – Hermann Schmidt já
havia apresentado publicamente seus resultados, denominando sua teoria como Teoria geral da
regulação [Allgemeine Regelungskunde], ainda em 1940. À parte do reclame de autoria que é
obviamente para nós irrelevante, o que pretendemos aqui evidenciar é como a experiência de
Schmidt na 'criação' de sua teoria ilustra perfeitamente, inclusive com similaridades terminológicas,
o contexto da análise heideggeriana da tecnologia nesta época. Muito embora o objetivo de
Heidegger fosse o de estabelecer um fundamento filosófico (a exposição da tecnicidade) a partir do
seu olhar sobre aquele momento de mundo, como anteriormente já abordamos, seu ponto de partida
é invariavelmente a faticidade e o modo de agir peculiar daquela época, para o qual o modo de
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pensar de Schmidt torna-se exemplar.
Dittman e Ségal (1997) relatam que Hermann Schmidt assumiu em 1930 o posto no
Reichspatentamt, órgão responsável pela análise e registro de patentes. Nesta posição estratégica,
ele teve acesso a praticamente todas as descobertas científicas do período, sendo responsável direto
pelo julgamento de quais descobertas técnicas poderiam ser consideradas suficientemente inovadora
e por conseguinte poderiam ser patenteadas. Na prática, o engenheiro teve à sua disposição um
panorama completo da 'tendência' de pesquisas científicas da época, chegando a constatar em 41
que mais de um terço das patentes sobre sua alçada estavam ligadas de um modo ou de outro à
técnicas de regulação (DITTMAN; SÉGAL, 1997). Para o próprio Schmidt (1941, p. 81), o trabalho
de ponta em diversas áreas aplicadas do conhecimento foi decisivo: “O trabalho em conjunto do
Comitê da Técnica do Controle me permitiu criar uma teoria geral do controle com o
esclarecimento da questão da designação e elaboração da literatura específica”. Para Heidegger, a
mesma constatação de confluência de tão variadas disciplinas para um mesmo aspecto: o da
regulação, não era nenhuma surpresa mas sim uma situação evidente do que guarda a cibernética na
sua aparência e poder de uniformização.
Deste modo, percebemos que a maneira como Schmidt encara a sua 'descoberta' científica
está intimamente ligada à sua escolha terminológica: 'allgemeine Regelungskunde'. Apesar de,
como observam Dittman e Ségal (1997), o princípio cibernético surgir em diferentes e até menos
explícitas terminologias, para os autores, Schmidt funciona como um catalizador: “Schmidt deu um
passo importante ao identificar como 'traço essencial de uma regulação' o caráter fechado de um
sistema de ação e o princípio de uma reação negativa (retroação).” A unificação de terminologias
expressa na ideia Schmidtiana de teoria da regulação [Regelungskunde] representa assim a unidade
de uma direção predominante que guia o pensamento científico da época, o próprio princípio
cibernético de regulação total que logo depois vai se mostrar de forma mais evidente na história
recente da tecnologia. Ainda de acordo com Dittmann & Segal (1997), Schmidt concebia a teoria da
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regulação como: “[…] ciência superior que permite de analisar os fenômenos técnicos, biológicos,
fisiológicos e econômicos sob um mesmo ponto de vista. Ele distinguiu na estrutura do círculo
fechado a característica essencial de uma regulação.”
Primeiramente, notemos que conforme exposto anteriormente (ver seção 2.2.2.3), a palavra
Kunde que vemos na terminologia de Schmidt 'Regelungskunde' surge para Heidegger como pista
para a evidenciação do caráter temporal de sabedoria que funda a possibilidade do saber da ciência.
Também a questão do círculo (loop) e da circularidade da cibernética, como abordaremos mais
adiante, são aspectos abordados na crítica do filósofo na discussão sobre o fundamento ontológico
que baseia o princípio do controle. Na teoria de Schmidt, o princípio que permeia a sua
Regelungskunde parte da própria Natureza. O engenheiro observa no corpo humano, nos animais e
plantas um princípio de auto-regulação através do qual ele identifica o caráter de « imutabilidade »
[Unveränderlichkeit] que visa o equilíbrio, quer seja na regulação da temperatura, pressão ou
pulsação. A capacidade de autocontrole e estabilidade de variáveis como estas é vista com a
inspiração e também como « problema fundamental da técnica» (SCHMIDT, 1941, p. 82, tradução
nossa). O engenheiro propõe, portanto, uma estrutura de círculo fechado, que melhor traduziríamos
com o termo anglo-americano loop [Regelkreis], ou seja, de circulação regulatória na qual é
possível se mensurar e, consequentemente, controlar toda e qualquer variável. O esquema de
circularidade regulatória define-se então como parâmetro para enquadrar e promover a autoregulação de todo e qualquer sistema ou organismo, pois o princípio de auto-regulação da Natureza,
resumido no caráter fundamental de imutabilidade é a base para o espelhamento da realidade
cibernética. O loop visa, portanto, a máxima estabilidade numa curva oscilatória – em outras
palavras, a estabilização, regulação, ou seja, controle do modo de ser de uma coisa, objeto.
Em linhas gerais, diríamos que Schmidt elaborou um esquema matemático de análise e
cálculo de movimentação e operação de um organismo, capaz de sistematizar o controle da
oscilação desejado no qual valores anormais de supra ou infra movimentação, considerados como
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perturbação [Störung] podem ser aplainados. Desta maneira, o princípio da teoria geral do controle
baseia-se na modelagem de um circuito fechado de controle de qualquer variável em sua
variabilidade, um loop de um sistema de oscilação [Der Regelkreis ein Schwingungsystem], em
outras palavras, um modelo que resulte no máximo equilíbrio através da máxima regulação do
modo de ser de qualquer coisa que é. Não é portanto, de modo algum surpreendente que tal
princípio tenha saltado aos olhos de Heidegger, para quem o ser humano é fundamentalmente num
posicionar-se sobre os entes, ou seja, tem acesso, conhece e se acerca da totalidade dos entes sempre
ao modo de uma sobreposição, se excedendo, exorbitando de sua posição original e assim,
deslocado, tem assegurado o que é numa perspectiva que tem sempre como parâmetro a
estabilização de todo o movente. Essa condição de superposição, enquanto evidência de seu
movimento de deslocamento, mostra-se justamente como indicação de sua liberdade de poder-ser
como liberdade de perder de si mesmo. Neste movimento libertário e insurgente a existência
humana se assenhora de tudo o que é. Na sua queda pelo controle e regulação, nesta que é a sua
maior fraqueza, encontra supremacia e ascensão. Em termos heideggerianos:
A liberdade é como o ser ekstático para as possibilidades para si mesmo um
extrapolar de possibilidades. Se então liberdade (entendida transcendentalmente)
perfaz a essência da presença, esta é então necessariamente em essência sempre 'a
mais' que todos os entes fáticos. Por causa desta superoscilação [Überschwung] a
presença é, como dizemos, a cada vez sobre os entes, mas é claro que somente da
maneira em que os entes são primeiramente experienciados em sua resistência,
contra a qual a presença transcendental é impotente. (HEIDEGGER, v. 26, 1978b,
p. 279, tradução nossa)

Nesta passagem, que retiramos de um curso datado de 1928, o mesmo o qual pela primeira vez
surge uma menção direta de Heidegger sobre técnica, vemos como ele já concebia uma posição
particular da existência humana em relação aos seres; uma posição de afirmação e dominação que,
embora concretize-se na soberania do homem sobre tudo o que é, apenas corresponde em igual
medida ao movimento de vir ao encontro do que é e, em última instância, ao movimento próprio de
ser. A partir desta situação que à época Heidegger explicitou como de superoscilação, de um
exceder-se por sobre o que é, fazemos uma correspondência com o que o princípio da teoria geral
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de regulação descrito por Schmidt pretende, enquanto um princípio que se baseia no controle total
do “sistema de oscilação [Schwingungsystem]” (SCHMIDT, 1941, p.87) de todo e qualquer ente.
Vemos, portanto, que o propósito da ciência do controle, enquanto regulação do movimento de ser
dos entes, alinha-se perfeitamente com o fundamento com o qual Heidegger descreve nosso modo
de aproximação e apropriação de tudo o que é. É precisamente por representar uma técnica de
amplificação e totalização do controle do movimento do ser do ente que a cibernética representa
para ambos, em diferentes sentidos mas em igual medida, uma máxima do modo de ser-agir-pensar
do humano, a derradeira concreção de uma posição do humano sobre o que é.
Não de outro modo, é diante deste caráter totalitário que Schmidt (p. 87) concebe e antevê
no principio de sua teoria geral da regulação a possibilidade de sua aplicação e uso irrestrito, ou
seja, para além das máquinas e no alcance de todo e qualquer ente-objeto, de tal maneira que ele
concebe como o “acabamento da técnica [Vollendung der Technik]”. Schmidt chega à ideia de
acabamento da técnica porque é capaz de identificar na evolução da tecnologia humana um
princípio comum: a “objetificação [Objektivierung]” (p. 87). A partir da classificação do
desenvolvimento da técnica humana em 3 níveis: “1. instrumentos; 2. motores e máquinas; 3.
máquinas autônomas.” (p. 87), o engenheiro observa que “Cada etapa subsequente incorpora
acrescenta a ela a anterior, sendo a última etapa a execução completa [Gesamtverlauf] da
técnica.”(p. 87) Como exemplo, Schmidt analisa a técnica da aviação: numa primeira etapa, o
homem cria um instrumento para voar, “as asas de Dédalos e Ícaro” (p. 87) na qual a única coisa
objetivada é a ferramenta, enquanto que a quantidade de força necessária para voar, assim como
também o esforço do espírito permanecem coisas do sujeito. Na segunda etapa, também a
quantidade de força passa a ser objetivada, com a invenção do motor. Na terceira etapa: A
estabilização e autodireção da aeronave é objetivada em detrimento do sujeito. O objeto técnico está
completo, pois cumpre seu fim automaticamente, sem intervenção do sujeito. Assim o ato de
objetificação [Akt der Objektivierung] da técnica de regulação final representa o acabamento
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metodológico da técnica [die methodische Vollendung der Technik].
[…] a aeronave autocontrolada e estabilizada é totalmente objetivada em
detrimento do sujeito.[...] O objeto técnico está completo, servindo ao objetivo da
regra automaticamente, sem intervenção do sujeito. Assim o ato de objetificação, o
fechamento da técnica de regulação, é o acabamento metodológico da técnica. (p.
87-88).

Como bem sabemos, a ideia de objetificação é bastante familiar à teoria heideggeriana, assim como
também lhe é familiar a ideia de completude, de acabamento; no seu caso, acabamento da
metafísica ou do niilismo. A expressão surge na obra de Heidegger já em 38, na conferência A
época da imagem de mundo [Die Zeit des Weltbildes] (v. 5, 1977, p.75-144), obviamente ligada à
questão da ciência, técnica e metafísica, a partir da crítica ao sujeito cartesiano. A noção de
acabamento da metafísica torna-se um pensamento constante nas próximas décadas, e está presente
desde os volumes dedicados a Nietzsche até meados de 50, quando então a ideia já passa a ser
elaborada também em termos de “acabamento da filosofia”. Nesta fase, Heidegger usa o termo
como referência ao um começo e uma completude da filosofia, alcançado pelo pensamento
hegeliano. Em relação à ideia de acabamento em Heidegger, o que torna-se evidente é como, para o
filósofo, ciência, metafísica e filosofia (enquanto pensamento ocidental) compartilham de uma
mesma e única essência – uma essência que está expressa no modo particular de ser-pensar da
existência humana ocidental e que, ao contrário do que se pode supor, não necessariamente começa
com os gregos e termina com Hegel e nem tão pouco exclui a própria filosofia heideggeriana, mas
sim trata-se do acabamento de uma essência que é própria de todo questionar – e que, justamente
com o advento da cibernética torna-se evidente em sua unidade comum e é também onde ganha a
força de sua permanência, ou seja, de seu estado pleno e de completude. Não fosse essa essência
comum e a remissão dessa essência uma evidência de ser, a qual em toda e qualquer parte de sua
obra Heidegger não cessa de apontar, não teria a cibernética surgido como possibilidade de total
regulação do que é e que ademais executa um projeto de unificação de todas as ciências, a exemplo
do que foi um dia a filosofia.
A toda e cada vez que Heidegger se refere à ideia de acabamento, quer seja da metafísica, do
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niilismo, da ciência moderna ou da própria filosofia, subsiste o mesmo signo de completude, tal
qual visto por Schmidt (embora a partir de um outro ângulo), o alcance máximo da objetificação
que é secretamente oclusão do movimento de ser e superocilação do movimento da existência
humana – em seu ser fora de si, em sua desventura de saber – conquanto que destinado à
provocação de ser. O princípio de objetificação que o engenheiro do controle identificou como
unidade essencial de todas as instâncias de desenvolvimento tecnológico do homem se alinha ao
mesmo princípio de objetificação que Heidegger identifica como sendo concretizado pela filosofia
cartesiana e alavancado e que tem seu ápice no advento da cibernética.
Neste sentido, também o acabamento da filosofia equivale à sua disseminação e
especialização nas ciências e ao que posteriormente foi iniciado com a cibernética e que hoje vemos
como reunificação e convergência. Com isto, dizemos que o acabamento não quer dizer o fim da
filosofia, mas o atingimento da plenitude de uma forma de pensar (ocidental) no sentido em que se
fragmenta e se constitui na compartimentalização do saber científico e que, hoje, num tempo que
Heidegger não viu mas certamente previu, experiencia a profusão de confluências e
transdisciplinaridade – que não restringe-se só às ciências mas avança sobre o que antes
separadamente era visto como 'tecnologias'. A disseminação da filosofia nas ciências, tal qual foi
observada por Heidegger, ressurge como problema no projeto cibernético de unificação, de modo
que percebemos, em todas as instâncias uma unidade sem a qual nem o projeto cibernético e nem o
projeto cartesiano teriam sido possíveis. Numa passagem clara sobre o assunto na conhecida
entrevista de Heidegger à Revista Der Spiegel (v. 16, 2000b, p.674, tradução nossa)
Heidegger: […] A filosofia se dissolve em ciências especializadas; a psicologia, a
lógica, as ciências políticas.
Spiegel: E quem toma o lugar da filosofia?
Heidegger: A cibernética.

A cibernética, portanto, longe de ser apenas uma fase tecnológica, corresponde a um movimento de
plenitude do pensar do ocidente, um movimento que se inicia com os gregos e que representa no
apogeu da cibernética o seu acabamento. Isto que se inicia com os gregos, é precisamente o começo
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de uma queda, declínio, mas que não quer dizer derrocada, mas a projeção de possibilidades de ser
da presença na qual ela deliberadamente se lança e se distancia de ser – um movimento libertário de
apropriação do que é. A existência humana, portanto, em seu estar, é um movimento constante de
queda-livre; seu saber inquiridor não tem limites e avança, na concreção do projeto cibernético, para
todos os domínios do ser-agir, de modo que a própria abolição das tradicionais fronteiras dos modos
de saber e fazer do homem acabam por trazer à tona, em maior evidência, a unidade fundamental
que permeia nosso existir em sua correspondência com tudo o que é.
Em suma, a ideia de objetificação que Schmidt identifica como um padrão na
instrumentalidade da técnica e que Heidegger concebe como iniciada em Descartes, refere-se a uma
condição própria do ser do humano, e somente nesta perspectiva é possível que compreendamos
como ela se instaura em plenitude na cibernética, se desdobra no hoje e, sobretudo, como já se
encontrava no modo pensar grego, embora numa outra instância de apropriação da verdade, como já
abordamos anteriormente (ver seção 2.2.1.2). Assim percebemos como o projeto de unificação das
ciências inaugurado com a cibernética mostra-se como um fenômeno particular para a filosofia
heideggeriana. Schmidt já percebia na força de coesão da cibernética a possibilidade de unificação e
desta maneira previu nela três importantes contribuições, chamadas de desdobramentos da técnica
da regulação, nos campos: econômico, político-social e político-cultural. No primeiro
desdobramento, a Técnica da Regulação, enquanto acabamento da tecnologia, seria a única capaz de
atender às necessidades da nova economia alemã, considerando que para Schmidt (1941, p.88,
tradução nossa) “a economia surge a partir da técnica”. No segundo plano, a automação representa a
libertação do homem; obviamente no sentido de que a máquina autônoma substitui o homem no
trabalho manual: “A máquina introduziu uma questão social para o povo europeu, a técnica de
regulação põe um fim a esta questão” (p. 88). No terceiro desdobramento, a técnica da regulação
abre caminho para que a sociedade entre num “novo mundo técnico”. Justamente neste ponto,
percebemos claramente o que significa para Heidegger simbolizar na cibernética o fenômeno de ser
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a nova ciência das ciências (e dissolução da filosofia). Nas palavras de Schmidt:
Face ao acabamento do mundo técnico, somos encaminhados em direção a uma
maior unidade da ciência, onde as categorias das ciências naturais, as quais
pertencem sobretudo os conceitos da quantidade e da causalidade, se encontram
com as ciências humanas e seus conceitos de configuração e finalidade numa
unidade mais elevada. Com isto, nos preparamos para fazer a principal
contribuição para uma unidade em que também a Escola Técnica e a Universidade
reúnem numa instituição comum o espírito alemão formador e de conhecimento, já
que a consciência e as instituições de ensino haviam sido perturbados na
profundidade de seu conteúdo pela separação entre ciências humanas e ciências
naturais, que não só não tem nenhuma necessidade para a ciência alemã como
representa um sério obstáculo para o desenvolvimento, tendo portanto que ser
removido no caminho. (p. 88)

Como vemos expresso a partir do ideal de Schmidt, a ideia de Heidegger de que a cibernética vem a
substituir a filosofia pode ser compreendida não somente na medida em que a nova ciência do
controle propõe para si a tarefa de englobar todo o saber científico do homem a exemplo do que
outrora representou a filosofia, mas justamente porque este ideal implica, não obstante a visão
compartimentalizada que ainda impera hoje, na pressuposição de que é necessária uma unidade
comum a todos os modos de saber e de maneira que o atual estágio de convergência que vemos
instaurada entre ciência e tecnologia seja possível.
Para concluir, o não-diálogo entre Schmidt e Heidegger sobre a cibernética nos mostra como
a ciência do controle, tal qual expressa na teoria geral da regulação, curiosamente alinha-se com os
fundamentos da condição de ser técnico da existência humana, tal qual formulada na teoria
existencial heideggeriana. O princípio cibernético para Schmidt diz: “A tarefa dos técnicos: regular
tudo o que é regulável, e o que não é regulável, tornar fazer com que seja.” (p. 88). Nesta frase
vemos sintetizada não somente a intencionalidade histórica do homem, simbolizada no seu mais
novo ideal técnico, mas percebemos o princípio cibernético como um princípio fundado da
condição maquinativa do homem – o que finalmente iremos mais adiante sumarizar como sua
condição existencial tecnológica. Os aspectos da teoria schmidtiana sumarizados nesta seção e seu
papel na discussão sobre o futuro da Academia Alemã da época, justificam-se na medida em que
nos permitiram, além da breve recuperação do contexto histórico vivido por Heidegger, realçar as
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motivações do pensamento heideggeriano sobre o seu hoje naquela época. O mais importante neste
exercício é, portanto, sermos capazes de perceber no cenário no qual se desenhava uma reordenação
não somente política e social, mas de pensamento, a urgência da reflexão filosófica a este respeito.

c) A consagração da Cibernética (entre um filósofo para um matemático)

Enquanto entre Schmidt e Heidegger apenas podemos recuperar literatura a eloquência de
um silêncio entre ambas formas de pensar; o mesmo não se pode dizer a respeito das ideias do
matemático americano, Norbert Wiener, considerado pela comunidade científica internacional como
o 'pai da cibernética, e quem inclusive batizou a ciência do controle com este nome, inspirado como
popularmente se sabe na palavra grega κυβερνήτης = timoneiro, condutor da embarcação, que por
sua vez deriva de “κυβερνάω = governar, dirigir” (WHARTON, 1890, p. 70). As ideias de Wiener
não somente foram comentadas por Heidegger, mas diversas vezes citadas pelo filósofo. Não é de
se admirar que tenha chamado sua atenção como o matemático concebia a sua descoberta (o que já
se mostra certamente na sua própria escolha terminológica). Em destaque para Heidegger na teoria
da cibernética está, evidentemente, a autodeterminação do homem: “A definição do homem de
Wiener é: 'o homem – uma informação'” (HEIDEGGER, v. 89, 1987, p. 119). Não temos
conhecimento de que Wiener tenha jamais endereçado ao filósofo uma resposta às suas críticas, de
maneira que, nesta seção nossa análise é conduzida por um diálogo 'unilateral' do qual
acrescentamos uma revisão do próprio pensamento do matemático, com vistas a evitar o
reducionismo provocado pelo propósito Heideggeriano (sempre focado na questão da filosofia) e a
compreender de maneira mais abrangente, assim como feito anteriormente, o pensamento que a
ciência expressa sobre si mesma na palavra dos seus porta-vozes.
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Recapitulemos: para Heidegger, a mensurabilidade da cibernética tem o caráter de
calculabilidade [Berechenbarkeit], que por sua vez tem sempre um caráter de antecipação, no
sentido do tornar previsível via cálculo e, assim, tornar controlável: “O método da nova ciência
consiste em assegurar a previsibilidade da natureza. O método da ciência não é outra coisa que o
garantir da calculabilidade da natureza” (HEIDEGGER, v. 89, 1987, p. 118, tradução nossa). As
referências de Heidegger à ciência do controle foram extraídas do livro Cibernética e Sociedade: o
uso humano dos seres humanos (1970), lançado por Wiener em 1950. Nela, o próprio autor
descreve sua obra como sendo uma tentativa de tornar suas ideias acessíveis ao público 'leigo',
referindo-se neste caso à complexidade da obra anterior, intitulada “Cibernética: ou controle e
comunicação no animal e na máquina” (1970), publicada pela primeira vez em 1948, assim como
demonstra uma genuína preocupação com o potencial 'impacto' de sua teoria para a ciência em
geral. Ou seja, pelo menos uma década antes da crítica heideggeriana, as implicações
extracientíficas da nova ciência já eram públicas e notórias para o próprio Wiener, muito embora
como é de se esperar sua autocrítica permanece coerente com a perspectiva do entendimento
eficiente de uma abordagem muito mais social que filosófica.
De início, podemos resumir que o matemático vê na ciência do controle a possibilidade do
homem atingir o equilíbrio, que notemos, ao contrário de Schmidt não é próprio da Natureza, mas
sim pode ser obtido através do homem via organização e combate sistemático da entropia: “Em
comunicação e controle, estamos sempre em luta contra a tendência da Natureza de degradar o
orgânico e destruir o significativo.” (WIENER, 1970, p. 17). O mundo - a sociedade – é visto como
um macro organismo vivo que opera por meio da incessante comunicação de mensagens e que para
funcionar eficazmente e de forma equilibrada necessita ter assegurada a máxima eficácia na
transmissão e recepção destas mensagens. Desta maneira, Wiener percebe na informação o termo
que designa o unidade mínima e geral de valor ao qual a realidade deste macro organismo pode ser
reduzido:
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Informação é o termo que designa o conteúdo daquilo que permutamos com o
mundo exterior ao ajustar-nos a ele, e que faz com que nosso ajustamento seja nele
percebido. O processo de receber e utilizar informação é o processo de nosso ajuste
às contingências do meio ambiente e de nosso efetivo viver nesse meio ambiente.
As necessidades e a complexidade da vida moderna fazem, a este processo de
informação, exigências maiores do que nunca, e nossa impressa, nossos museus,
nossos laboratórios científicos, nossas universidades, nossas bibliotecas e nossos
compêndios estão obrigados a atender às necessidades de tal processo, sob pena de
malograr em seus escopos. Dessarte, comunicação e controle fazem parte da
essência da vida interior do homem, mesmo que pertençam à sua vida em
sociedade. (WIENER, 1970, p. 17-18)

Este “ajuste” ao qual Wiener se refere e o fato de também o matemático perceber uma dimensão de
'vida interior' à qual o processo informacional obedece demonstram que, num certo sentido, o
matemático concebe uma determinada essência extra-humana que norteia o modo de ser humano ao
qual devemos nos alinhar na busca pelo equilíbrio da vida. Assim como Heidegger, a visão
científica de Wiener, intui uma essência que não se reduz à agencialidade humana. Não obstante,
por tratar-se evidentemente, no primeiro caso, de uma teoria científica, o princípio da informação é
expresso como agente catalizador do nosso acesso à realidade, de tal maneira que, primeiramente,
só o mensurável pode ser informado e, ao extremo, podemos consequentemente dizer: somente o
informável é. Na gênese da teoria de Wiener, o princípio negativo da redução da entropia é
explicado a partir da composição de fórmulas matemáticas, baseadas em estatística e cálculos de
séries de tempo, que permitem, portanto, projetar com o máximo de eficácia como uma mensagem
será de fato compreendida pelo receptor. Sendo todo e qualquer ente percebido como um organismo
composto de unidades de mensagem, ao garantir através da pré-calculabilidade o fluxo contínuo e
unívoco da informação, a ciência do controle pode, por conseguinte, garantir o perfeito
funcionamento de todos os seres e, em última instância, da vida. Desta maneira, a partir da hipótese
de eliminação sistemática de ruído, o conceito de representação dos entes como unidades de
mensagem aplica-se a um campo infinito da Natureza; absolutamente tudo o que é pode ser
convertido em um conjunto de informações, em números; e Natureza inclui, certamente, o homem e
consequentemente sua língua (enquanto um sistema de linguagem natural). “Uma das lições deste
livro é que qualquer organismo pode ser assegurado nesta ação através da detenção de meios para
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aquisição, uso, retenção, ou transmissão da informação” (WIENER, 1973, p. 161, tradução nossa).
O princípio da informação revela assim o caráter totalitário da cibernética e, apesar disto, Wiener se
mostra cético à possibilidade de impacto de sua teoria no plano social, muito embora não ignore que
serão inevitáveis os efeitos do que ele chama de uma “tripla coação” (p.161) dos meios de
comunicação, quais sejam, em resumo: preferência natural pelos meios mais lucrativos e eliminação
dos menos lucrativos; a eventual concentração de tais meios na mão de uma pequena classe de
maneira de que passem a refletir exclusivamente suas decisões políticas e pessoais; e de como tais
meios irão naturalmente atrair aqueles com ambição de poder. Não obstante o alerta, o matemático
não considerava plausível que sua 'descoberta' pudesse ter um efeito maior de qualquer ordem no
campo das ciências sociais. Muito pelo contrário, se ele faz referência a qualquer possibilidade de
aplicação extracientífica que seja, não é com o intuito de advertir sobre qualquer perigo do seu uso,
mas sim, curiosamente, para ceticamente rejeitar qualquer possibilidade de sucesso desta
'aplicação', ou seja, de qualquer possibilidade de êxito do modelo cibernético ao problema das
ciências sociais. Wiener, portanto, ao contrário do engenheiro Schmidt, prefere criticar aqueles que
guardam esperanças de que a cibernética possa abrir caminho para a tão desejada homeostasia
social:
Por mais que simpatizemos com estes indivíduos e apreciemos o dilema emocional
no qual eles se encontram envolvidos, não podemos atribuir muito valor a este tipo
de pensamento desejoso. Assim é o modo de pensar do ratinho quando encara o
problema de colocar um guizo no gato [belling the cat22]. […] Menciono esta
questão por causa das consideráveis, e na minha opinião, falsas esperanças que
alguns de meus amigos têm alimentado de eficácia social e qualquer novas formas
de pensar que possam conter o meu livro. […] Portanto, eles consideram que a
principal tarefa para o futuro imediato é estender aos campos da antropologia, da
sociologia, da economia, os métodos das ciências naturais, na esperança de atingir
uma medida de sucesso igual nestes campos sociais. Por acreditar que isto é
necessário, eles passam a acreditar que isto é possível. Nisto, eu reitero, eles
mostram um otimismo excessivo, e uma má-compreensão do que é a natureza de
toda conquista científica. (p. 164)

Vemos que Wiener, embora ciente do 'sucesso' de sua 'descoberta' na comunidade científica não
22 'Belling the cat” é uma expressão em inglês que faz referência à realização de uma tarefa impossível ou na qual o
sacrifício que ela exige põe em cheque a sua execução. A expressão vem da fábula “Conselho de Ratos”, geralmente
atribuída a Esopo (620-564 AC), em que um conselho de ratos resolve que a melhor maneira de se proteger contra o
gato é colocar-lhe um guizo mas é confrontado com a questão de quem vai executar esta tarefa.
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concebe as ciências humanas como capazes de mimetizar o método e rigor das ciências naturais o
que faz com que, portanto, sua teoria não tenha efetividade quando aplicada no campo das
humanidades: “Há muito o que deixar de fora, quer queiramos ou não, para o método não'científico', narrativo do historiador profissional.” (p.164, grifos do autor, tradução nossa). Vemos
que na perspectiva de Wiener, o fator de pre-calculabilidade da cibernética só pode ser aplicável ao
que é mensurável e preciso, e isto exclui as ciências que tenham por objeto o humano. Se
contemplarmos o panorama atual, não é preciso muita reflexão para reconhecer que a subestimação
de Wiener não o permitiu alcançar a dimensão na qual a cibernética, como anteviu Heidegger,
concretizou a possibilidade de uniformização do modo de conhecer e aceder ao real que vai muito
além do aspecto fático do que aparentemente tem o caráter de exato e numérico e pode assim ser
calculável.
Anos mais tarde, em 1964, Wiener de certa maneira reviu sua primeira impressão e retomou
a reflexão sobre os efeitos da cibernética no mundo moderno no livro Deus, Golem & Cia (1971):
“Creio que chegou o momento de tentar efetuar uma síntese do meu pensamento, examinando, com
pormenores, as consequências sociais da cibernética.” (p.10). O pai da cibernética escolheu a
religião, e não a filosofia como parâmetro para pensar um limite para a ciência, neste caso, expresso
como impossibilidade da ciência de apreender o divino. “Se Deus sobrepuja o intelecto humano e
não se ajusta a esquemas intelectuais – e esta é uma asserção defensável – não é intelectualmente
honesto desacreditar o próprio intelecto, tentando colocar a Divindade dentro daqueles esquemas
que, afinal, têm um significado intelectual preciso.” (p. 10). Em outras palavras, para Wiener, as
coisas de Deus não são mensuráveis, de maneira que a elas não podem ser aplicados princípios
científicos, donde pode-se inferir que reconhecer os limites da ciência, de certo modo, é o mesmo
que admitir que um outro pensar é possível, não só possível como necessário. A posição de Wiener,
mesmo enquanto posição religiosa, mostra-se também em certa medida uma posição filosófica.
Limitar o poder da ciência como aquém do poder Divino significa conceber o homem como um ser
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de plenos poderes, mas também ao mesmo tempo reconhecer o limite do humano como o próprio
limite deste poder. Apesar da ressalva, também significa dizer que abaixo desta linha divisória, todo
o contingente do real se torna disponível à pre-calculabilidade da cibernética, de modo que o poder
do homem não encontra obstáculo ao fazer do todo a sua imagem. É nesta perspectiva que o
matemático concebe, por exemplo, as máquinas como organismos capazes de aprender não somente
tal qual mas além do humano. As máquinas podem ser 'inteligentes', ou seja, podem processar e
assim gerar autonomamente informação. Wiener ilustra como exemplo os então novíssimos
protótipos de jogos de xadrez ou damas, disputados entre homem e máquina. “Aplicando o
princípio geral da comunicação e controle o homem duela com sua criatura, a exemplo de Deus e o
Diabo, correndo o risco, inclusive, de ser derrotado. A máquina é capaz de tornar-se perigosamente
esperta.” (p. 19). Este potencial da máquina, bem entendamos, advém de sua capacidade de
memória, de armazenar e recuperar o sabível como informação. Wiener conjectura ainda que as
máquinas são capazes de reproduzir-se, e isto de forma análoga à reprodução humana. A base para
esta analogia está no fato de o matemático levar em consideração que a máquina é
fundamentalmente um organismo formado por um sistema de entrada e saída de mensagens, tal qual
o ser humano, que também em sua mais ínfima parte necessita ter algo de não-vivo na sua
constituição.
Desta maneira, tanto o homem como a máquina estão no mesmo sentido reduzidos a serem
um complexo de unidades de informação, mesmo que a ideia pareça, em princípio, absurda e
chocante para a sua época. É possível que as forças da era da máquina não sejam verdadeiramente
sobrenaturais, mas elas parecem antinaturais ao homem comum.” (WIENER, 1971, p. 57) Em
suma, percebemos que o potencial do humano torna-se superável pela máquina quando esta, à
semelhança do humano, também é capaz de criar. Não obstante, Wiener defende o status de
supremacia humana e se coloca veementemente contra aqueles que se encantam pela máquina e a
ela conferem um patamar especial.
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Além dos motivos que o idólatra da engenhoca encontra para admirar a máquina,
que está livre das limitações humanas de velocidade e imprecisão, há uma razão
que é mais difícil de definir em qualquer caso concreto, mas que deve, não
obstante, desempenhar papel de importância considerável. É o desejo de evitar
responsabilidade pessoal por uma decisão perigosa ou má, afastando de si essa
responsabilidade [...] Será essa, inquestionavelmente, a maneira como o
funcionário que aperte o botão na próxima (e final) guerra atômica, seja qual for o
lado que ele represente, usará para considerar limpa a própria consciência. (p. 5960)

A visão de Wiener sobre a ciência em geral e sobre a 'sua' ciência não poderia ser mais icônica. De
um lado, o homem é, na perspectiva de agencialidade, responsável pela criação de tudo o que é; de
outro, é capaz de ser superado pela sua criação, a qual em seu potencial de ser fora de controle
precisa ser, novamente e a cada vez controlada. A máquina que 'ganha vida' através das mãos do
homem pode, portanto, chegar a ser pelo homem percebida como autônoma, a ponto de ser possível
a ideia de neutralidade na qual – tanto o uso da tecnologia é a determinante de sua condição ética,
como pode permitir ao homem que 'simplesmente' a opera a condição de isentabilidade. O tudo
poder e nada poder do homem diante da tecnologia e o dilema ético que permeia esta perspectiva é
a perfeita ilustração do discurso sem-saída do homem de hoje acerca da tecnologia, como também,
em última instância, nada mais é do que o reflexo da condição existencial de ser sem-saída na qual a
existência deslocada se coloca.
Na crítica de Wiener torna-se patente que a perspectiva maquinadora de causalidade
histórica e de exequibilidade que credita ao homem a responsabilidade da criação é por ela mesma
confrontada, quando o poder advindo desta intencionalidade torna-se impotente diante das
consequências do que seria, em princípio, a vontade humana. Controlar o controle, em última
instância, controlar o evento do que é parece uma tarefa fadada ao fracasso – ou bem o homem não
está no controle ou é o homem esse agente esquizofrênico que ora cuida e hora descuida de si.
Neste contrassenso funda-se a identidade do humano e também a missão da ciência de controlar o
que, fundamentalmente, não está simplesmente fora do controle, mas é para além do controle, no
sentido de estar para fora do âmbito daquilo ao qual o princípio de controle pode ser aplicado. O pai
da cibernética, no entanto, contempla a questão do controle do ponto de vista da compreensão
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eficiente da ciência e não obstante ser capaz de identificar o problema, em termos de uma
discrepância de medida entre o homem e o divino, ainda credita ao próprio homem a capacidade de
conduzir seu destino tecnológico. Curiosamente, o próprio Wiener faz uso de uma interessante
analogia, ao evocar a figura mítico-judaica do Golem, justamente para expressar o poder criacional
do homem. Em se tratando do que vem a representar a cibernética, a imagem do golem é perfeita:
uma criatura sem forma e sem palavra, criada pelo homem para ser seu servo, especialmente dotada
da capacidade de executar repetitivas tarefas, mas que um dia foge de seu controle voltando-se
contra seu próprio criador.
Na versão mais popular do mito, o Golem do Rabino de Praga é uma criatura sem formas
definidas, criada a partir do barro para defender o povo de Praga de ataques anti-semitas. A criatura
ganha vida a partir do encanto do seu criador, que escreve a palavra verdade [Emet] em sua testa.
Com o passar do tempo, o Golem torna-se violento e fora de controle, atacando também o povo da
comunidade. A única alternativa do rabino é então é tirar-lhe a vida, o que ele faz ao apagar a
primeira letra do nome escrito em sua testa, transformando-a em morte [Met]. O mito judaico é
certamente uma figura rica de analogia com o perigo da tecnologia e com as máquinas informativas
criadas inicialmente pelo homem e que findam por escapar ao controle humano. É desta maneira
que Wiener considera que a máquina “[...] é a contrapartida moderna do golem do rabino de Praga”(
p. 94). Na perspectiva do matemático no entanto, o perigo é visto simplesmente como uma falha de
previsibilidade, o que tão somente exige do homem o esforço de maior controle e mais precisão em
pre-calculabilidade - situação de circularidade característica da condição cibernética. Desta maneira,
a perspectiva da agencialidade resta imperativa, e Wiener adverte: “Não, o futuro oferece muito
reduzida esperança àqueles que supõem que nossos novos escravos mecânicos construirão, em
nosso benefício, um mundo em que poderemos permanecer livres da carga de pensar” (p. 72) A
tarefa do pensar para Wiener, sobretudo no que diz respeito à discussão entre filosofia e ciência, não
poderia se oferecer para nós como contraponto melhor, a exemplo da visão do engenheiro Schmidt,
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com a visão de Heidegger sobre o mesmo tema.
Em 1966, durante uma conferência em Atenas, Heidegger mais uma vez abordou a questão
da cibernética e do fim da filosofia, na situação de mundo diante do projeto cibernético que já se
mostrava em vias de concretização:
O conceito de informação, orientador da cibernética, é ademais tão abrangente que
um dia pode tornar também as ciências históricas e humanas mensageiras da
reivindicação cibernética. Isso pode facilmente acontecer quando a relação do
homem de hoje com a tradição histórica vê-se transforma-se em mera necessidade
de informação. Contudo, enquanto o homem ainda compreender a si mesmo como
um ser histórico livre, ele haverá de recusar transmitir a determinação do homem
provida pelo modo de pensar cibernético. A própria cibernética admite tocar, nesse
ponto, em questões muito difíceis. Ela as considera no entanto questões
fundamentalmente passíveis de serem resolvidas da mesma maneira que considera
o homem como um provisório “fator de distúrbio” no cálculo cibernético. Assim,
ela se sente segura da sua coisa, ou seja, [da sua causa] de computar como processo
controlável tudo o que é uma vez que para ela a liberdade do homem só pode ser
determinada como liberdade planejada, ou seja, controlável. (HEIDEGGER, 2009,
p.3, grifos do autor).

O confronto do pensador com o problema da filosofia ante a personificação das ciências na
cibernética é provavelmente o último em sua obra e, não obstante, renovadamente o mesmo: a
sustentação da questão do sentido de ser à revelia de qualquer transformação aparente na condição
humana que exerce sobre a questão da filosofia um duplo movimento: quanto mais torna a questão
de ser fora de questão, mais evidente torna-se a indicação do seu sentido. Quando a cibernética
surgiu e quando foi por ambas as formas de pensar, do matemático e do filósofo, tematizada, ainda
não estava em franco desenvolvimento formas avançadas como a nanotecnologia; a biotecnologia
ainda não contava com a possibilidade de circuitos tridimensionais onde, aliás, estão depositadas as
esperanças cada vez mais concretas da ciência vir a “derrotar”, num futuro próximo, o até agora
invencível cérebro humano. Se para Wiener, a cibernética para o homem “[...] nada é quando não
encarada matematicamente” (p. 89) esta limitação é facilmente suplantada pela perspectiva
heideggeriana na qual a compreensão humana, o seu modo de saber, já é antecipadamente
enquadrada por um princípio matemático fundamental. É porque somos no mundo sob este caráter
essencial do matemático que rege o nosso saber inquiridor que hoje podemos viver uma 'era da
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informação', isto quer dizer, onde uma era onde a validade do real advém da numerização de tudo o
que é.

d) Linguagem como Informação (entre um filósofo e um físico)

Como podemos recuperar através do próprio pensamento de Wiener e de sua interpretação
em Heidegger, a questão da cibernética gradativamente acerca-se da questão da informação para o
filósofo, de modo que uma reflexão específica sobre informação como linguagem técnica e, ao
mesmo tempo, de linguagem como informação torna-se inevitável. Evidenciaremos como
particularmente nos anos 50 e até seus últimos escritos, a linguagem técnica (informação) constituise de um fenômeno de novo acesso ao pensar a relação da existência humana e ser na
contemporaneidade.
A linguagem ela mesma e sua determinação é agora afetada por este processo de
objetificação técnica ilimitada. A linguagem é falseada como um instrumento de
comunicação de mensagens e informação calculável. Ela se torna um objeto
manipulável à qual a maneira de pensar deve se alinhar. (HEIDEGGER, v. 9,
1976b, p. 76, tradução nossa)

Dizer que a linguagem pode ser também linguagem técnica não quer dizer contudo que esta é uma
modificação engendrada pelo homem ou de simplesmente de sua visão sobre a linguagem. A
possibilidade da linguagem de ser objetificada e calculável diz respeito à sua própria constituição
essencial, esta que obedece ao movimento de desvelamento e encobrimento de ser. É nestes termos
que Heidegger (1989b, p.20) se questiona: se coloca em termos de: “O que é a linguagem, para que
justamente

possa

permanecer,

de

modo

especial,

exposta

à

pretensão

de

poder

[Herrschaftsanspruch] da técnica?” Partindo do argumento heideggeriano, podemos concluir que o
fato de a linguagem técnica se tornar predominante e totalizante a ponto de a informação se tornar
unidade de validade do real implica em dizer que, ao contrario da ideia herdada pela tradição greco-
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latina, não é o homem quem possui linguagem, mas sim ele está possuído (provocado a ser) por ela.
Com isto, no princípio cibernético representa também a possibilidade de uma renovada discussão
sobre a essência da linguagem: a posição do homem desafiado pela ordenança do real como
informação nos mostra que quanto mais o padrão informacional de vida se espalha e se absolutiza
como único, mais parece insustentável a ideia de que linguagem possa ser compreendida como uma
propriedade humana.
Precisamente na questão da linguagem como informação, Heidegger ganha um importante
interlocutor, o físico Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), por muitas vezes seu convidado
em sua cabana em Todtnauberg. Obviamente no campo das ciências houveram outros diálogos,
como por exemplo o embate público com Werner Heisenberg (1901-1976). Escolhemos, no entanto,
o diálogo com Weizsäcker, sintetizado no pensamento expresso por cada um deles durante um
encontro na Academia Bávara de Belas Artes de Munique [Bayerische Akademie der Schönen
Künste] em 1959. A palavra de Heidegger neste evento aparece editada sob o título O caminho para
a linguagem [Der Weg zur Sprache], no Volume 12 das Obras Completas. A palavra de Weizsäcker,
por sua vez, teve como título Linguagem como Informação [Sprache als Information], e foi
posteriormente publicada na obra A unidade da natureza (WEIZSÄCKER,1982), na qual também a
cibernética é tema de análise.
Em sua conferência Weizsäcker apresenta de início um recorte preciso da questão:
interpretar a linguagem como informação, tão somente, o que exclui qualquer tergiversação
filosófica sobre o caráter da linguagem em si. É nesta perspectiva que analisaremos o conceito de
linguagem como informação de Weizsäcker à luz de uma perfeita antítese do pensamento
heideggeriano, e que se mostra logo nas suas palavras iniciais, quando o físico percebe na escrita,
em detrimento da fala e do próprio som das palavras, um exemplo perfeito de como a informação
carrega em si a linguagem (e não o contrário): “A escrita praticamente objetiva a informação. Ela
alivia a memória ao criar um visual que pode ser checado a todo momento.” (WEIZSÄCKER,
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1982, p.42, tradução nossa). A recuperação da fala no sistema visual da linguagem escrita representa
para o físico um exemplo perfeito do caráter da informação como veículo da linguagem. Sendo um
sistema à disposição, a linguagem também é um sistema que pode ser quantificado – ou seja confere
a possibilidade de se mensurar quantitativamente a informação. Weizsäcker ilustra o princípio do
código morse, enquanto princípio de uma decisão sim-não [Ja-Nein-Entscheidung] como base para
o então código binário 0-1 com o qual operam as máquinas informáticas. O sistema binário permite
portanto que qualquer mensagem seja codificada e assim quantificada em termos de sua
equivalência com uma representação única e uniforme. “Ele é a versão moderna do programa que
Pascal e Leibniz implementaram já nas primeiras máquinas de calcular, a operação aritmética que
diferentemente da mente humana segue um esquema fixo a partir do qual a máquina pode
funcionar.” (p. 46). O que nos salta aos olhos na visão de Weizsäcker é o princípio da eliminação de
toda e qualquer possibilidade de ambiguidade ou redundância no sistema da linguagem, ou seja, a
maximização de eficácia com a qual o sentido numa mensagem pode ser transmitido, gravado e
posteriormente recuperado. A possibilidade de manipulação quantitativa da linguagem como
informação deve portanto basear-se no asseguramento total da desambiguação do conteúdo da
mensagem para que este possa ser determinado quantitativamente com exatidão. Assim, o cálculo
lógico é o parâmetro de representação da linguagem. O físico demonstra, portanto, que a exemplo
do código Morse, o novo código binário da informática, baseado na combinação de apenas duas
variáveis (0 e 1), instaura a possibilidade de quantificação e formatação absoluta de toda e qualquer
mensagem, assegurando o controle e eliminando toda e qualquer entropia. Em resumo, a
formulação preliminar de Weizsäcker sobre informação diz: apenas pode ser pensado o que pode ser
claramente dito; apenas pode ser claramente dito o que pode ser claramente formulado sem
ambiguidade; apenas o que pode ter o caráter preciso e desambiguo pode ser tratado como
informação e, consequentemente, transmitido e recuperado. À sua maneira, a teoria de Weizsäcker
sobre a linguagem como informação é tão enigmática e circular quanto a formulação heideggeriana
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que por sua vez diz: “a linguagem fala” (HEIDEGGGER, v. 12, 2004, p. 9).
Sobre o que propriamente é informação, Weizsäcker procura responder a partir de uma
reflexão sobre a raiz da palavra latina, na ideia de forma e de imagem: “Informatio somente pode
ser compreendido no binômio Matéria-Forma, sendo completamente alheio ao binômio MatériaConsciência.”(WEIZSÄCKER, 1982, p. 51-52, tradução nossa). Com isto, o físico quer excluir de
sua abordagem uma discussão sobre a consciência transcendental; apenas a forma e configuração do
caráter da informação podem ser objeto de investigação. Mas esta forma ou estrutura, que surge em
qualquer mensagem e em qualquer suporte também não se trata simplesmente da forma visual
apreendida pela visão humana; ela está, como quer fazer ver o físico, muito mais próxima da forma
platônica: “A informação não é uma forma ou estrutura, mas ao contrário uma certo nível elevado
de abstração. São necessários pelo menos duas coisas: caráter linguístico [sprachlicher Charakter] e
univocidade [Eindeutigkeit] ”(p. 52). O que propriamente significa o caráter linguístico que
determina o caráter da informação é expresso por Weizsäcker não através da busca por um conceito
de linguagem, mas sim pelo parâmetro de utilidade, funcionalidade. Nesta perspectiva, o que tem
utilidade é o que efetivamente comunica. Comunicação, surge portanto, como a base do caráter
linguístico, uma base que também se encontra na Natureza, vide exemplificação dada pelo físico
das recentes descobertas na genética, na identificação única de cada cromossomo e na perfeita
interação 'comunicativa' entre eles. Com isto, Weizsäcker também quer fazer ver que a informação –
obedecendo ao princípio de comunicação - não se restringe propriamente à fala humana ou a
comunicação entre seres que falam. Na ideia de comunicação reside a mesmo princípio de
eliminação de entropia (enquanto ambiguidade), o qual é a determinante geral do que tem o caráter
de linguístico, de modo que, tanto sistemas não-humanos podem ter um modo de linguagem válido
e comunicar-se, como igualmente, humanos podem ter um modo de linguagem considerado
inválido, acaso esta comunicação seja ambígua. Desta maneira, comunicação como determinante da
linguagem como informação consequentemente exclui a possibilidade de qualquer expressão
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humana como seu caráter ambíguo 'não faça sentido'. Uma mensagem que nestes termos não
informa deve ser, consequentemente, descartada.
Nem toda forma linguística é informação. À informação pertence à univocidade. A
frase de Heráclito, a guerra é o pai de todas as coisas pode ser por esta razão uma
verdade profunda porque ela não é informação, e ela pode não ser informação
porque as palavras 'pai' e 'guerra' nela contidas não são unívocas. […] Ninguém
pode atribuir um parâmetro de Decisão Sim-Não que possa reproduzir com
precisão o que se diz na frase de Heráclito. Por outro lado, uma fórmula escrita em
cálculo lógico é informação. Cada um dos caracteres deve ser univocamente
definido no que significa, e sua composição nesta configuração deve significar
univocamente uma determinada proposição. (p.55)

Notemos que expressamente Weizäcker faz referência a uma forma de discurso, o filosófico, e
talvez não por acaso faz uso de Heráclito como modelo icônico de uma 'forma de expressão'
hermética e obscura. Retornaremos posteriormente a Heráclito, desta vez na interpretação de
Heidegger, mas no momento, o que é para nós importante frisar é como a perspectiva da linguagem
como informação é excludente. Justamente este caráter de eliminação de ambiguidades na
linguagem é o que interessa à discussão heideggeriana, porque ela está intimamente ligada à uma
redução de possibilidades do próprio pensar na contemporaneidade. Este caráter de univocidade que
para Weizsäcker é o princípio da informação se mostrará igualmente para Heidegger, enquanto
caráter da linguagem técnica em contraponto com a linguagem poética da tradição.
Para Weizsäcker, tendo identificado este fundamento na determinação do que tem o caráter
de informação, resta a questão conclusiva que, para o físico, coloca-se então como questão prática:
a separação do que seria a linguagem natural e a linguagem formal, na qual a univocidade pode
assegurar pois a veracidade, enquanto exatidão e precisão lógica, de uma proposição. Este
asseguramento não é outro senão, em termos heideggerianos, o asseguramento da verdade enquanto
correção, de modo que o critério da informação passa ser, definitivamente, uma condicionante da
realidade. A informação passa a ser um simulacro operativo da realidade, mesmo principio do
pensar que encontraremos à base da filosofia lógica e da filosofia da linguagem. No domínio do que
Weizsäcker entende como linguagem formal estabelece-se, portanto, a possibilidade na qual toda
linguagem natural pode ser reduzida ao parâmetro do inteligível e, ao mesmo tempo, toda e
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qualquer proposição que não atenda a este critério de verdade deverá ser excluído. Ao extremo, o
que não informa ou não pode ser informado simplesmente não é - nem mesmo pode ser pensado
está fora de questão.
Neste sentido, também Weizsäcker vê a cibernética como um problema filosófico;
obviamente, dentro da sua própria interpretação do que é filosofia, ou seja, como uma sorte de
investigação que busca uma definição absoluta, universal e verdadeira pra uma determinada
questão. Em sua inspiração socrática, o problema da cibernética é um problema da validade dos
modelos de representação gerados pelo loop cibernético e que espelham o funcionamento de
qualquer organismo vivo; em outras palavras, é um problema lógico matemático. O sistema do loop
cibernético reproduz matematicamente o sistema da Natureza, de modo a torná-lo quantificável e,
obviamente, controlável. Visto que tudo na Natureza corresponde ao princípio cibernético (auto
regulação com fins de equilíbrio), toda a realidade pode, consequentemente, ser calculada.
Diferentemente de Wiener e ainda mais abrangente que Schmidt, Weizsäcker pensa: “Minha
primeira afirmação é de que não podemos indicar limites para os poderes do desempenho dos
modelos cibernéticos. Para tornar esta teoria plausível, podem ser dados inúmeros exemplos de
como simular ciberneticamente este ou aquele desempenho de um organismo vivo.” (p. 283) O
sistema de regulação como um simulacro absoluto da realidade inclui o próprio processo do pensar
[Denkprozessen] e, obviamente, o problema filosófico que surge a partir desta possibilidade que é
determinar o que de fato seja o espírito da mente humana. Visto que, para o físico, a questão de
como a ciência pode pensar a essência do espírito em si não é uma questão da ciência, no
reconhecimento deste limite, a perspectiva científica resta no campo da investigação do que por si
própria está pré-determinado em sua cientificidade. No sentido deste limite Weizsäcker recorre ao
amparo de Heidegger na citação de uma célebre e polêmica frase do filósofo “A ciência não pensa.”
(p. 288) para concluir que a questão da ciência termina no limite da discussão sobre a não-essência
do que é, ou seja, diz respeito ao objeto.
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Podemos esclarecer causalmente e curar cientificamente, mais precisamente
enquanto a realidade espiritual se deixar objetivar: nesta configuração objetivada,
ela se chama dizer corpo, ou seja, matéria. Há portanto um único limite da
objetivação: sua própria definição enquanto objetivação. Por conseguinte, a
questão é como se pode lidar com um em dois campos diferentes como a
causalidade científica e entendimento humano na medicina. (p. 290).

Resta portanto ao físico uma abordagem da cibernética como problema filosófico enquanto na
verdade um problema moral, ou seja, na discussão ética sobre o uso do parâmetro de objetivação
absoluta do círculo cibernético na manipulação da vida humana. Esta é para o físico uma questão
moral, quer dizer, como aplicação de uma conduta ética da 'boa ciência', da busca pelo bem maior e
pela preservação e bem-estar do homem acima de tudo. Nesta concepção, obviamente, esta
implicada a crença de que a ciência do controle é capaz de se auto-controlar, o que deduzimos
equivale a dizer que o homem é capaz de controlar o próprio homem. Como a questão de como se
controla o controle está evidentemente fora de questão para a própria ciência do controle, a questão
filosófica heideggeriana está, para Weizsäcker, fora de questão. Ilustramos sua opinião extraída do
que ele intitulou como Resposta de um físico [Antwort eines Physikers] (WEIZSÄCKER,1977).
Nela, Weizsäcker sumariza sua interpretação do pensamento heideggeriano, classificada por ele
durante e depois de Ser e Tempo:
O ontólogo fundamental busca uma definição existencial plena do homem; nessa
busca ele já desenvolveu previamente e sem hesitação o campo aberto do produzir
[Herstellen] e de ser-simplesmente-dado [Vorhandenheit]. Esta é uma situação de
pesquisa e não uma resposta. Pode-se esperar que quando estas estruturas da
existência se abrem, o lugar do produzir será nelas melhor determinado. A filosofia
tardia, no entanto, vê o homem numa história [Geschichte] interpretada como
destino [Geschick] e na qual o desencobrimento dos entes [Entbergung des
Seienden] no enquadramento [Ge-stell] constitui o último passo reconhecível.
Como essa verdade se relaciona com os outros modos de verdade isso nos
permanece velado através deste destino. O discurso sobre o evento-apropriação
[Ereignis] ainda é falseado pelo enquadramento permanece um tom sibilino. (p.
427, tradução nossa)

Vemos que o físico reserva o mesmo ceticismo à teoria de Heidegger seja para o que ele classifica
de pensamento jovem ou tardio. A crítica de Weizsäcker não é de todo incoerente; o tom enigmático
e certamente dogmático está presente em toda análise heideggeriana da faticidade, o que favorece à
suspeição. O que devemos levar em consideração, no entanto, tem a ver com o próprio caráter do
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que está em jogo para o filósofo na discussão entre ciência e filosofia: o questionamento científico
está limitado pela sua própria constituição fundamental, ou seja, em se aproximar do que é sob uma
perspectiva de representação objetiva excludente, para o pensar científico nem mesmo está
acessível à pergunta sobre o sentido de ser. O enigma e obscuridade, portanto, é próprio do que não
pode ser respondido dentro de uma estrutura de proposição formal e investigação formal como
requer a investigação científica. Nisto, o físico mantém coerentemente o tom de suspeição e só nos
resta observar a exemplo de toda confrontação do questionamento filosófico com o pensamento
eficiente, a tentativa sempre frustrada de se medir desiguais: a pergunta fenomenológica x
investigação científica.
Por outro lado, decerto que a metodologia fenomenológica à qual Heidegger se atém durante
toda a sua vida e obra, não pode servir de recurso retórico de autoindulgência. Se há propriamente, e
isto só podemos afirmar preliminarmente, um tom sibilino no discurso heideggeriano, em especial
em relação à cibernética, este se deve ao fato de que o caráter específico de 'perigo' [Gefahr] e de
comprometimento e/ou transformação do homem não estão ainda suficientemente aclarados dentro
de uma perspectiva coerente de interpretação heideggeriana. Uma alternativa seria simplesmente
justificar sua análise como inacabada e que esta deva sempre ser interpretada respeitando-se o seu
caráter inerente de fragmentabilidade. Outra seria classificar esta discussão como secundária, menos
relevante e inclusive se questionar a superficialidade de sua apropriação em estudos
contemporâneos, sobretudo no campo da comunicação e mídia ou do que hoje se intitula
fenomenologia da mídia, objetando que o caráter fragmentário de tais passagens, que aparecem
'aqui e acolá', não pode servir de base para creditar a Heidegger nenhuma teoria da informação
própria ou mesmo sustentar uma análise filosófica própria do que seriam as Novas Tecnologias.
Entre as duas alternativas, escolhemos abrir uma terceira via, tendo em mente as palavras de
Derrida (2001, p. 122), que certa vez resumiu o pensamento de Heidegger em uma frase: “Ele falou
de cibernética a sua vida inteira." Compreender a interpretação radical de Derrida requer que
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tenhamos compreendido, não somente o que guarda a cibernética como fenômeno, mas como o
despontar de uma nova era tecnológica se relaciona, em particular, com o traço fundamental da
nossa existência de modo a que pudesse vir a se mostrar em maior evidencia na modernidade. Nesta
compreensão essencial – ou seja – da proveniência da questão do sentido de ser a cada vez que
contemplamos o que é, percebemos a questão da cibernética e da informática na filosofia de
Heidegger, como urgente e inevitável.
Desta maneira, vemos como o imperativo da linguagem técnica, da linguagem como
informação, diz respeito à filosofia. A sagração da representação da linguagem como propriedade
do humano, percebida num sistema de comunicação e troca de mensagens, e ao mesmo tempo a
maneira totalizante como o todo da realidade passa a ser conformado sob este caráter tornam-se,
para Heidegger, uma pista eloquente no pensar-sentido da filosofia. “Exatamente esta preconcepção
comum da linguagem adquirida através do domínio da técnica moderna não somente tem um novo
renascimento como uma consolidação e maximização unilateral ao extremo. Ela se reflete na
sentença: linguagem é informação.” (HEIDEGGER, 1989. p. 22, tradução nossa). Para cada ente,
cada unidade de realidade, uma informação é equivalente. A uniformização do sentido da linguagem
é ao mesmo tempo fundamento e finalidade do projeto circular cibernético. Desta maneira,
percebemos como o fenômeno da cibernética expõe de maneira ainda mais singular a tensão na qual
a existência humana habita. Sua tentativa de atingir o máximo de regulação ao transformar
operativamente qualquer parte do real em uma unidade de informação calculável ergue-se
justamente sobre a ilusória premissa de controle de uma propriedade - a linguagem – que não lhe
pertence e que, portanto, não pode ser controlada.
Na ideia de informação está sintetizada a ideia heideggeriana da linguagem técnica como
conformação de um determinado modo de pensar – o pensar calculativo – o qual através da
uniformização totalizante de sentido representa um confronto direto com a filosofia. Nesta situação,
não somente o ser das coisas, mas também o ser do homem é conformado em um parâmetro de
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unidade informacional. Informação, assim, é um modo de presentificação do que é, em termos
heideggerianos, um recurso [Bestand] – a forma com a qual tudo o que é torna-se disponível, num
sistema altamente seguro de entendimento que visa garantir o controle da realidade através da
eliminação de toda e qualquer ambiguidade de sentido.
O trabalho para garantir uma posição de segurança para a vida deve ser a cada vez
novamente assegurado. A palavra-guia para esta disposição fundamental da
presença contemporânea é: informação. Devemos ouvir esta palavra com uma
pronúncia anglo-americana. […] Como uma comunicação [Benachrichtigung], a
Informação é também a instituição [Einrichtung] que coloca o homem, todos os
objetos e recursos numa forma que é suficiente para assegurar o domínio do
homem sobre o todo da terra e ainda para além deste planeta. (HEIDEGGER, v. 10,
1997b.p. 182, tradução nossa)

Assim compreendemos como a informação é vista por Heidegger; primeiramente, em conexão com
a essência da linguagem, mas além disso como a forma básica – a disposição diretiva elementar –
do modo de ser do homem no hoje. Torna-se claro, portanto, como Heidegger pôde antever na
cibernética o seu potencial de comprometimento da linguagem, o qual justamente por estar fundado
na própria essência da linguagem – não pode resultar senão no comprometimento do próprio modo
de ser do homem. Ambiguamente, é este comprometimento total que ao comprometer o pensar
desafia a possibilidade do filosofar, ao mesmo tempo em que, ao comprometer o próprio do homem,
suscita o questionamento sobre sua posição em relação ao que é e revela-se justamente como
sustentação deste filosofar.
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2.2.3.3 Linguagem e Cibernética: o fundamento do modo de ser tecnológico do homem e o
estabelecimento do nexo fundamental entre Linguagem e Técnica

Como fizemos no fechamento de cada uma subcapítulos anteriores, iremos novamente abrir
um diálogo com a antiguidade para pensar nosso hoje, mais uma vez a partir da narrativa de
Sófocles, dos versos de Hölderlin, mas também através do pensamento de Heráclito. A partir da
interpretação heideggeriana, construiremos a caracterização da existência humana como existência
tecnológica – onde se entrevê a relação entre linguagem e técnica, que se torna evidente a partir do
advento da cibernética. Assim, pensaremos o homem de hoje, ao entendermos como Heidegger
extrai da figura de Édipo, da poesia de Hölderlin sobre o habitar poético do homem e do
pensamento de Heráclito sobre o governar, uma ideia da existência humana, esta que servirá de base
para a nossa caracterização da existência tecnológica. A remissão ao começo da filosofia, à tragédia
grega e à poesia constituem portanto a via de acesso ao pensamento do sentido de ser com o qual
compomos a última parte da tríplice composição da existência humana no nosso hoje.

a) O princípio governante no Logos de Heráclito

No semestre de inverno de 66-67, no auge da cibernética, Heidegger conduziu ao lado de
Eugen Fink um seminário intitulado Heráclito (HEIDEGGER, v. 15, 1986a). Os primeiros
encontros foram marcados pela relação entre dois fragmentos: o 41, que diz: “Há só uma coisa
como sábia, compreender o pensamento que, como tal, governa [steuert] tudo através de tudo.” (p.
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16, tradução nossa); e o 64: “Pois o raio governa [steuert] tudo o que é”23 (p. 13). A primeira tarefa
de Heidegger é, portanto, por em relação o sentido do governar [Steuern] dos dois fragmentos e ele
faz, justamente, introduzindo, o que em princípio parece ser de maneira gratuita, a questão da
cibernética, enquanto ilustração do governar humano:
No momento pensemos sobre o fenômeno do governar. Este fenômeno tornou-se
precisamente hoje à época da cibernética tão fundamental que comanda e determina
toda a ciência natural e o comportamento do homem, de modo que é necessário que
ganhemos um maior esclarecimento sobre ele.” (p. 25)
Nesta alusão, Heidegger deixa transparecer sua visão da cibernética (kybernetes) como um fenômeno

que não somente diz respeito a um estágio no progresso tecnológico do homem, mas que estaria
diretamente relacionado como seu próprio destino [Geschick]. O governar da cibernética, portanto,
não é simplesmente o governar humano, mas sim, enquanto destinação, um modo inevitável de ser
do homem. Obviamente a unidade entre o governar da cibernética e o governar de Heráclito não
pode se mostrar sem esforço e também não é o objetivo primeiro do seminário. Então, o que temos
de Heidegger é somente uma pista: “Que as ciências naturais e nossa vida hoje tornaram-se
massivamente dominadas pela cibernética não é algo acidental, mas está pré-determinado na
história da origem da ciência e técnica modernas.”(p. 26) Seguindo esta pista, tentamos aqui
exercitar o pensar sobre o fenômeno do governar em seu sentido originário e assim entender de que
maneira para Heidegger pensar a tecnologia não pode não prescindir de um pensar com a
Antiguidade .
De volta aos fragmentos e à reinterpretação que Heidegger faz da tradução de Hermann
Diels (1901)24., o que lhe chama atenção no fragmento 64 “τά δε πάντα οίαχίξει Κεραυνός”
inicialmente é o 'ta pavnta', não como universo, mas como “todas as coisas”, unificadas à maneira
de um tudo o que é. Assim, ta panta, como afirma Fink “[...] não significa uma diversidade em
repouso, estática, mas sim uma diversidade movente dos entes. (p. 16). A esta consideração,
23 Neste fragmento Heidegger revisa a tradução de Diels na qual o “tudo que é” [Alles das was ist] substitui a versão
original “O universo” [Das Weltall].
24 Consultamos adicionalmente como referência as traduções feitas por Abel Jeanière (1959), Luis Farré (1959) e Jean
Brun (1965).
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Heidegger acrescenta: “Ta panta também não é multiplicidade disponível diante de, mas sim o ente
em movimento.” (p.16). Percebemos portanto que a questão inicial para Heidegger é determinar
como este todo em movimento é fixado na apropriação que o conhecer humano faz de uma
multiplicidade de entes, ou seja, em termos de uma oposição, não entre o entre todos os entes e cada
um (ente), mas entre a unicidade movente dos seres e o ente também movente, que o próprio
Heráclito nos deixa ver. Para o pré-socrático, como interpreta Farré (1959, p. 35), a instabilidade e o
movimento perfazem a única lei dos seres, “[...] cuja imagem mais adequada quem nos proporciona
é o fogo que de contínuo está destruindo-se apesar de sua aparente permanência.”
Raio e fogo alinham-se no sentido do aclarar que revela o que vem à luz, aparece e assim,
desta ou daquela maneira nos parece. Por esta razão, a questão derradeira que se esconde por trás
desta reflexão sobre 'ser e aparecer', uma questão que já se encontrava nos antigos, em oposição ao
ser e advir (tornar-se) já enquadrado na perspectiva de causalidade maquinal na qual o ser humano é
indutor da realidade – quer seja ela produto do humano ou divino, sempre produção. Assim, como
interpreta Heidegger o sentido do aparecer grego é o do “vir a ser, emergir na vigência.”
(HEIDEGGER, v. 15, 1986a, p. 20, tradução nossa) Isto, contudo, a exemplo de como já discutimos
anteriormente, não significa dizer que para Heidegger os gregos possuíam uma clarividência sobre
ser, de maneira que o evento de ser não fosse algo oculto na relação do homem antigo com o que é.
Ao contrário, com a questão de ser que surge com o pensamento grego, se dá o começo de uma
história de ocultamento que vai se desdobrar ao longo da história do homem como metafísica.
Notemos que isto também não equivale a dizer que trata-se de discutir se há, onde há ou se não há
ocultamento; como também, certamente, a ideia de história de esquecimento de ser se refere
exclusivamente à história do pensamento ocidental. Entendemos esta referência ao começo do
pensamento como os gregos como um recorte de investigação, seu ponto de observação no que é, a
própria via fática de acesso à sua questão. O que nos mostra Heráclito e do que nos fala Heidegger
pode ser entendido como 'universal' somente na medida em que diz respeito a uma condição do ser
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humano, e este modo de ser do humano em relação ao que é se mostra, a cada vez, em diferentes
épocas de ser, pensar, agir do ser humano; o que Heidegger aborda em particular sob o ponto de
vista da emergência e consagração do pensamento europeu.
Assim, a questão de ser e aparência se mostra em Heráclito, mas também em toda a história
da filosofia e também onde não mais é possível de ser questionada – na consolidação de um habitar
sem ambiguidades na linguagem, e também sobretudo na consagração do projeto da cibernética. O
raio é a regência, ao mesmo tempo constante e instante, do Logos, um revelar o que é numa
determinada direção e no compreender antecipadamente esta direção como uma condição humana
de conduzir – controlar – o que é. O todo em movimento torna-se capturado nesse olhar que
determina cada ente em sua entidade e para o qual o ente tem a aparência de um ser-criado; assim
ao seu dispor e somente em sua disponibilidade e exequibilidade. No saber, a coisa se dá a conhecer
um modo de apropriação e de representação que é o reverso do acontecimento-apropriação no, em
verdade, a vigência da coisa, agora determinado, aparece para nós fenomenalmente.
Assim, é no caráter de regência do Logos que a própria essência do princípio governante se
mostra – a questão para Heidegger então é, como é este governar, de que maneira pode-se pensar
governar sem se sucumbir imediatamente à perspectiva maquinal na qual governar – o pôr-se do
ente numa determinada direção – não deve implicar em que haja um governante? Como podemos
falar de um princípio governante dissociado da ideia de algo que governa o que é governado? Esta
questão surge em duas formulações: “Não há porém um governar sem coerção?”; “Há realmente
uma conexão necessária entre governar e coerção?”; “A cibernética de hoje, não seria ela mesmo
também governada?” (p. 26). Uma típica questão heideggeriana que nos revela o esforço incessante
de nos deixar intuir o evento de ser, não obstante a perspectiva de maquinação na qual estamos
enredados. Heidegger na sua interpretação da tradução de Diels para o fragmento 41 diz: “Um
somente é sábio, compreender o pensamento como aquele que sabe governar tudo (através de tudo
[durch alles hindurch]) de todas as maneiras.” (p. 16). A ideia da essência do governar, torna-se
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clara na questão desafiante do pensar um governar não-coercivo, o que Heidegger torna mais
evidente numa palavra-chave do original grego diaV: o através. O ente em movimento e que vem à
luz na regência do Logos é fixado em sua aparência, mas uma aparência que corresponde em igual
medida ao seu aparecer através do seu vir à luz em si mesmo. Este através é o movimento surgente
de ser alinhado ao movimento humano insurgente de estar – diante de: do que se aclara apreendido
num pensamento paralisante, mas que em verdade é constante movimento. Devemos portanto
pensar como, nossa perspectiva maquinal compreende o governar já a partir de um princípio de
coação, ou seja, como este originário co-agir no qual vemos representada o mais íntimo da relação
entre o homem e tudo o que é, diluiu-se num coagir no qual pela força agimos criativamente sobre
tudo o que é.
Embora esta ideia apareça de forma bastante obscura e fragmentada, tendo em vista a
própria particularidade do texto – um diálogo livre entre Heidegger e Fink – é assim que propomos
que se deva interpretar como a questão do Logos em Heráclito conduz à questão da cibernética. No
cerne desta discussão, que é a discussão sobre ser e aparência, está a essência do governar que tanto
surge como princípio governante como, em sua forma última, surge como cibernética. É por esta
perspectiva que torna-se possível para Heidegger refletir, à luz do Logos como fenômeno do
governar, o que quer dizer informação. Na ideia de um governar já sempre interpretado numa
perspectiva maquinal com a qual o agir humano sobre tudo o que é adquire o seu caráter coercivo,
está a base da interpretação científica das Leis da Natureza como regência do equilíbrio constante
de todo ente e que serve de inspiração para o modelo cibernético. Assim, Heidegger se pergunta se
também é possível aceitar que os genes humanos, agora interpretados como uma cadeia de código
alfanuméricos, são eles mesmos, enquanto transmissão de informação, parte do princípio
governante que governa o modo de ser do homem. Em outras palavras, a teoria da determinação
genética interpreta o próprio homem como regido por unidades de informação, e o círculo no qual
perspectiva maquinal se enreda aparece finalmente fechado num loop: visto que a questão de como
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é possível controlar o controle e que aparece tão evidente na reflexão heideggeriana mantém-se
obviamente fora de questão para a cibernética:
Informação quer dizer por um lado a cunhagem [Prägen] e por outro o darinformação [Nachricht-Geben] ao qual reage o informado. Através da biologia
cibernética os modos humanos de comportamento são formalizados e toda a
causalidade é transformada. Não precisamos de nenhuma filosofia da natureza, mas
basta apenas que nos fique claro de onde vem a cibernética e para onde ela conduz.
(p.29).

Notemos que Heidegger aponta para uma transformação – que só podemos interpretar como radical
– na ideia de causalidade, e esta transformação é condicionante em verdade do modelo cibernético.
Ela equivale a dizer que atingimos um máximo da regulação, onde exclusivamente a entidade dos
seres e o sentido do que somente pode ser pensado a partir de uma relação de agenciamento. Na
cibernética instaura-se a transformação radical onde o homem parece ainda mais deslocamento de
si, de maneira que agora ele objeta a si mesmo e onde todo o real está configurado
informacionalmente. Nela, mostra-se ainda mais forte a evidência do esquecimento de ser. Desta
maneira, podemos também pensar que o princípio governante da cibernética, através do qual
chegamos ao paradigma de controlar o controle e todo o seu desdobramento ao longo das últimas
décadas nada mais é do que a possibilidade ainda maior de intuir uma ruptura do círculo de
maquinação no qual estamos enredados. Vale contudo fazer a importante ressalva de que contanto
que entendamos com Heidegger e em Heidegger o que querem dizer aqui círculo e possibilidade, o
fenômeno da cibernética mostra-se então em sua claridade absoluta.

b) Édipo e a clarividência da linguagem

Ser e aparência, assim como na discussão dos fragmentos de Heráclito, o próprio da
existência humana numa posição oscilante em relação ao do evento do que é, surge como questão

185
em vários outros momentos da obra de Heidegger, mas em um momento em particular nos
interessa, porque dele retiraremos nossa definição da existência humana como existência
tecnológica: na figura de Édipo-Rei,personagem da tragédia de Sófocles. A história de Édipo
personifica, para Heidegger, o mais próprio da existência grega, mas em última instância também
personifica a existência do ser humano, através da sua relação de apropriação da realidade do que é
à sombra do evento de ser.
Conhecemos a história de Édipo, a história de como, incumbido da heroica tarefa de livrar o
povo de seu reino da peste, ouviu de Phebos que a salvação para o mal seria encontrar e extirpar da
cidade o assassino de Laio, seu predecessor no trono. Em sua busca pela verdade a qualquer preço,
é do velho adivinho cego, Tirésias, que Édipo ouve a verdade, de que o homem que ele procura é
ele mesmo. Édipo é filho de Laio, Rei de Tebas, e havia sido condenado por ele, logo após seu
nascimento, a morrer com os pés amarrados na montanha, na tentativa de evitar a maldição do
oráculo de que um dia seu filho o mataria e desposaria sua mulher. Resgatado e criado como filho
de Polibo, rei de Corintos, Édipo ouve do oráculo a mesma premonição e, para evitar este terrível
destino, foge da cidade, encontrando pelo caminho, no meio de uma encruzilhada, a caravana do
Rei Laio, seu verdadeiro pai, com quem luta e a quem mata, seguindo depois com destino a Tebas,
onde ao desvendar o enigma da esfinge, livra a cidade de todos os males e é coroado rei, recebendo
a mão da viúva Jocasta como esposa. O desfecho da história, tal qual brevemente narrado por
Heidegger, dá-se com Édipo furando seus olhos como castigo pelo horrível destino ao qual
invariavelmente sucumbiu e exilando-se da cidade, guiado por sua filha Antígona, para anos mais
tarde morrer em Colono. Como resume Heidegger:
O caminho que vai daquele começo de glória até esse fim de horror, é um único
embate entre aparência [Schein] (velamento e dissimulação) e a revelação (o Ser).
À Cidade está velado e oculto o assassino do então rei Laio. Com a paixão, de
quem está na evidência do esplendor e é grego, empenha-se Édipo em descobrir
esse velado e oculto. Passo a passo, tem que por-se a si mesmo a descoberto. Revelação que só pode suportar, perfurando-se os olhos. Afastando-se de toda luz.
Fazendo cair sobre si o véu da noite. Ofuscado e encoberto pela cegueira põe-se a
abrir todas as portas, a fim de aparecer ao povo como aquele que ele é mesmo.
(CARNEIRO LEÃO; HEIDEGGER, v. 40, 1978, p. 133)
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A paixão à qual Heidegger faz alusão é a paixão do saber, o modo técnico fundamental do homem
de ser no saber que ele persegue a qualquer custo – um custo que desconhece o preço; e que tem
como glória a descoberta da ciência. Assim o ser humano assume para a si a responsabilidade de
revelar o que é – uma responsabilidade sempre assumida coercivamente, pela ação, pelo seu
governar. Acreditando governar seu próprio destino, a existência humana manipula a experiência da
realidade, alheia à apropriação à qual também pertence, na medida em que sua existência é sem
escolha provocada a revelar a realidade do que é. A analogia com a tragédia de Édipo pode parecer
pouco convincente, especialmente por nivelar a descoberta do seu verdadeiro modo de ser (o que se
dá num nível da faticidade) com a verdade de ser (o que é obviamente ontológico). Tomado
literalmente, o exemplo de Édipo narrado por Heidegger nos induz a uma valoração moral do
sentido desta descoberta e a um julgamento igualmente moral do sentido de propriedade
[Eigentlichkeit], como se sermos próprios tivesse o sentido de autêntico como um conhecer e
assumir nossa verdadeira identidade (história de vida).
Por esta razão, vamos preferir compreender como a figura de Édipo simboliza a existência
humana e, através dessa analogia, tornar explícito o caráter de nossa existência como existência
tecnológica focando em outro aspecto: o ser de Édipo como governar, seu modo fundamental de ser
técnico, a partir de onde ele se reconhece na decisão de governar seu próprio destino.
Assim, voltamos à tragédia grega para pensar o homem de hoje. Quem é Édipo? Um
príncipe que abandonou sua terra, seus pais, e buscou o exílio como forma de escapar da terrível
maldição do oráculo que previa que um dia ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Um
forasteiro que tornou-se rei de Tebas, ao ser o único homem capaz de decifrar a esfinge e livrar os
tebanos de sua maldição e que por reconhecimento pelo seu ato heroico ganhou como recompensa o
trono da cidade e a mão de Jocasta, a rainha, viúva de Laio. Um rei-herói cheio de coragem, que
mais uma vez é chamado a salvar seu povo da peste. Um homem desgraçado, que diante do horror
da descoberta de sua verdadeira identidade, decide-se pelo sacrifício físico de arrancar seus olhos e
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mais uma vez abandonar a cidade e vagar em exílio até sua morte em Colono.
Tudo em Édipo é governança, poder de agir, autocontrole: desafiador dos deuses, sábio
herói, salvador da pátria, seu próprio algoz. E todo poder de Édipo é em vão; cada ação marcada
pelo seu governar somente o encaminha em direção ao que lhe foi reservado como destino pelos
deuses, fazendo com que seu próprio poder de decisão seja tão somente remissão à sua impotência
decidida; tudo o que Édipo controla é apenas o destino de um estar destinado; a cada decisão ele
apenas se encaminha para o que já lhe foi destinado. A tragédia de Édipo é a tragédia do controle do
homem, do seu governar, do poder incapaz do homem ante ao evento de ser. Neste sentido, Édipo é
um herói decadente, sobretudo na glória. Contudo, Heidegger diz: “Não devemos ver em Édipo
apenas o homem decaído. Devemos apreender nele a forma da existência grega, na qual a paixão
fundamental dos gregos galga o seu grau mais alto e mais brutal: a paixão de des-vendar o Ser. A
paixão do combate pelo Ser em si mesmo.” (p. 133, 1978, v. 40). Assim sua trajetória de glória e
desgraça equivale à decadência existencial humana, mas não decadência em sentido de derrota –
decadência em sentido de puro movimento existencial de projeção de poder-ser como impossibilidades, a cadência de ser humano - seu estar.
Esse estar decidido é o que em Ser e Tempo (2006b, p. 86) se mostra no jogo entre
propriedade e impropriedade. A posição de Édipo é a posição do homem, (de pé) donde a existência
sustenta através da manipulação do saber a totalidade da aparência do que é como algo que lhe
parece – que aparece para si como graças a si. Ou seja, tudo o que é sempre aparece diante do
homem, que por sua vez está sempre adiante, e assim existencialmente incapaz de um olhar para
trás no qual possa vislumbrar a remissão do próprio movimento de ser daquilo que é e que em
verdade lhe vem ao encontro. O que lhe vem ao encontro, lhe objeta e lhe confronta à maneira de
uma provocação de ser e desta maneira a aparência de 'ser graças a' cuja qual a coisa 'ganha' em sua
nomeação advém primordialmente do aparecer da coisa em si, de ante da qual impotentemente nos
deparamos na linguagem. O governar ôntico do homem é a sua habilidade inata, e em verdade o seu

188
mais primordial destino.
No governar seu próprio destino, no governar o destino da humanidade opera a existência
tecno-lógica. A lógica como lei universal de regulação e equilíbrio da Natureza é inspiração para
que ordenemos o que aparentemente se mostra como em necessidade de ordenação. Acreditamos
assim que somos senhores do nosso destino e que no nosso lidar decidimos o destino, o tornamos
ideal, nos livramos do mal. Diante do seu destino, nada pôde o poder de Édipo. Sua tentativa de
mudar o futuro pre-determinado pelos deuses foi em vão. O que é o poder de Édipo senão a tomada
para si da decisão de justamente seguir o curso do que para ele foi destinado, ao qual está
fundamentalmente enviado?
Em uma outro momento de sua obra, na conferência, “...Poeticamente o homem habita...”
(HEIDEGGER, v. 7, 2001e), mais uma inspirada nos versos de Hölderlin, Heidegger novamente
reflete sobre Édipo, desta vez se referindo a um verso do poema de Hölderlin diz: “Édipo-Rei tem
talvez um olho a mais” (p. 179). A alusão a este verso, que parece nada dizer naquele contexto, vem
justamente de uma reflexão anterior sobre o homem como medida de todas as coisas, sobre o
excesso de sua ação que, enquanto excesso, produz o mesmo efeito da falta – e é portanto como
falta que se movimenta a existência humana. “É possível que nosso habitar sem poesia, que nossa
incapacidade de tomar uma medida que provenha da estranha desmedida que abusa das contagens e
medições.” (p. 179) A desmesura do excesso, da super oscilação na qual nos superpomos aos outros
seres é por onde asseguramos da posição heroica do governar e esta medida é legislada pelo
ordenamento e equilíbrio da Natureza; as tecnologias buscam não mais do que a semelhança desse
equilíbrio como superação humana.
Notemos que nesta referida conferência, proferida em 1951, Heidegger trata do habitar do
homem, sua morada como hábito, como modo de ser. E justamente este modo de ser o que já
denominamos como de deslocamento e estranheza, mas é também, no exemplo da figura de Édipo,
um modo de glória e superação. Por esta razão, também pensamos na caracterização de nossa
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existência tecnológica a partir do verso do poema de Hölderlin que inspira o pensamento sobre o
habitar poético do homem no mundo e que diz: “Cheio de méritos, mas poeticamente o homem
habita esta terra.” (p. 171). Heidegger está atento a esta contraposição – entre o mérito e o poético, e
vê nesta contraposição a forma como o homem distancia-se da sua condição de ser provocado a
revelar para então tomar as rédeas desta revelação como seu saber e sua capacidade de realizar. “Na
verdade, em seu habitar o homem se mostra digno de muitos méritos” (p. 168) Seus méritos advêm
primordialmente da sua superposição ao evento do que é, de maneira que tudo sempre lhe parece
criação sua. Na perspectiva maquinal na qual se dão os modos de ser técnicos – as tecnologias –
todo acontecimento é uma decisão humana. Mas seu mérito, enquanto algo pelo qual é agraciado, é
graça e desgraça – é merecimento também como castigo, e quanto hoje vemos o homem chegar ao
ponto em que torna-se algoz de si mesmo, no ponto em que desempenha esquizofrenicamente
ambos os papéis (de salvador e destruidor do mundo) sem jamais questionar sua habilidade como
inabilidade, não mais parece forçosa a analogia com a figura de Édipo-Rei: Ele tornou-se seu
próprio algoz, quando o inimigo que a qualquer custo ele procurava era não outro que ele mesmo.
Em que medida o nosso modo fundamental de ser técnico, que rege nosso lidar soberano diz
respeito ao evento de ocultamento de ser? À medida da linguagem, onde tudo o que é desdobra-se
na representação da palavra que pode deixar emanar o sentido – como poesia – e também emantar o
sentido – como informação. Assim Heidegger diz na mesma conferência:
Todavia, circula no planeta, de maneira desenfreada e hábil, um falatório, um
escrever e uma transmissão de coisas ditas. O homem se comporta como se fosse o
criador e o soberano da linguagem. A linguagem, no entanto, permanece a
soberana do homem. Quando essa relação de soberania se inverte, o homem decai
numa estranha mania de maquinações. A linguagem torna-se meio de expressão.
(p. 167)

O empenho tecnológico do homem não é senão a movimentação dessa superposição de insurgência
do homem diante do evento de ser. É precisamente porque a linguagem permeia e é o espaço de ser
dessa movimentação que chegamos ao ponto de convergência na qual tecnologia parece significar,
ao mesmo tempo, técnica e ciência, fazer e saber; e é também no permear da linguagem,
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fundamentado na regência desse uno que a cibernética pode inaugurar uma era na qual a
experiência da verdade se faz como informação.
Qual é o destino de Édipo? Notemos ainda que o rei desgraçado, não decidiu-se por dar cabo
da própria vida; escolheu viver na escuridão, e ainda assim não devemos pensar na cegueira em si
como o seu maior castigo: Édipo decidiu simplesmente ser um vivente inútil, incapaz de qualquer
labor, desprovido de autonomia e de ação. Pensemos por um momento no nosso hoje: haveria, para
o homem de hoje, castigo maior do que ser inútil?

191
Recapitulação

O fenômeno do governar que Heidegger viu em Heráclito e que Wiener viu na cibernética é
o mesmo em suas duas faces extremas da regência do modo de desvelamento de ser através da
revelação do que é. Esta regência tem sua unidade naquilo que originariamente se mostra como
Logos e, desta maneira, naquilo que é a essência da linguagem. É porque este reger encontra-se
fundado na saga da linguagem que a tecnologia de hoje ser uma tecnologia da informação, e é
porque esta é uma tecnologia da/na linguagem e assim tudo revela na forma da linguagem que
finalmente chegou a ser totalizante, irrestrita, sem limites. Ao que é basta estar para ter seu modo de
ser convertido num simulacro de regulação. O governar da cibernética é um governar via linguagem
técnica, mas isto somente à medida em que esta linguagem técnica corresponde à essência da
linguagem na qual originariamente a realidade vem à luz e se põe em movimento no aparecer do
dito. Nesta luz, a totalidade dos entes recebe o contraste com o qual podemos apreender cada coisa
em si mesma e também nomear cada coisa em si mesma – nossa visão tecnológica é a visão lógica,
a lógica que, como lei única é o princípio pelo qual a realidade é regida.
A propósito do Fragmento 50 de Heráclito e que diz “Se não me haveis escutado a mim mas
o sentido, É sábio dizer no mesmo sentido: um é tudo” (HEIDEGGER, v. 7, 2001d, p. 183),
Heidegger diz “O λόγος leva o fenômeno, isto é, aquilo que se põe à disposição, a aparecer por si
mesmo, a brilhar à luz de seu mostrar-se.” (p. 188). O totalidade em si do que é sempre nos
parecerá disforme, inapreensível – é a na 'postura recolhedora e de reunião' que a nossa linguagem é
capaz de atribuir forma a esse um, de maneira que nosso estar no mundo é sempre regido por esta
decisão de acolher cada coisa na palavra e de assim ordenar a realidade na razão.
Outrora porém, no início do pensamento ocidental, a essência da linguagem
explodiu, como um relâmpago, na luz do ser; outrora, quando Heráclito pensou o
Λόγος, como palavra-chave, a fi de, nela, pensar o ser do sendo. Mas o relâmpago
se extinguiu de repente. E ninguém lhe apanhou um raio sequer e nem a
proximidade do ser que nele se iluminou. (p. 202).
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O raio que governa tudo o que é não é senão o brilho do Logos na saga da linguagem – um
governar que desconhece seu condutor e no qual somente conduzimos nosso destino então somos
em verdade conduzidos a um destino – o de revelação de tudo o que é.
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2.3 VESTÍGIOS DE SER NO HOJE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assim como Heidegger vislumbrou no seu hoje pistas que encaminham levam a pensar o de
sentido de ser, em nossa experiência de exercício filosófico também trataremos de retirar do nosso
hoje pistas que nos encaminham à questão fundamental da filosofia. Muito embora tenhamos nos
capítulos anteriores introduzido pontos de reflexão sobre aspectos do nosso hoje, ainda nos falta
elaborar explicitamente uma análise fenomenológica de nossa situação contemporânea. Portanto,
neste último subcapítulo do Desenvolvimento, pretendemos formular como a tecnologia da
informação mostra-se como fenômeno privilegiado para a possibilidade do pensar da filosofia. Nos
aproximamos assim da conclusão de nosso projeto com a apresentação de três caminhos para se
vislumbrar o sentido de ser no nosso hoje, e o fazemos mais uma vez a partir das palavras guia que
retiramos da obra de Heidegger, desta vez em ordem reversa: linguagem – história - técnica.
Assim, trataremos de elaborar uma caracterização do fenômeno da tecnologia da informação
a partir da exposição do que chamamos de vestígios de ser no hoje, e são eles, resumidamente: 1) o
esvaziamento da língua, analisado a partir da tecnologia de processamento da linguagem natural; 2)
o esvaziamento da ciência, analisado a partir do fenômeno da convergência; 3) o esvaziamento do
objeto, analisado a partir do fenômeno da linguagem de programação como objeto técnico. Essas
três pistas, que percebemos como situações de evidência da eventualidade de ser serão apresentados
ao modo de ensaios sobre uma situação de mundo que representa, em seu tríplice aspecto, a
conjuntura do hoje. Ao analisarmos esta conjuntura, não excluindo, mas sobretudo interpretando o
que comumente entendemos por implicações sociopolíticas de mundo, teremos concluído o
objetivo de fazer de nossa faticidade a via de acesso ao pensar-sentido da filosofia.
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2.3.1 O esvaziamento da língua: o caminho da linguagem

Porque o próprio e essencial da linguagem engendra a possibilidade na qual podemos
manipular a realidade e simulá-la ao modo de uma linguagem técnica, o padrão informacional pode,
hoje, abranger todos as instâncias da nossa vida comum, quase que ilimitadamente. A perspectiva
de um mundo onde cada átomo pode valer um bit de informação não é apenas uma modo dramático
de descrever nosso estágio tecnológico – é a representação própria do que hoje é, e isto de tal
maneira que, todo e qualquer aspecto do que é aparece para nós como já enquadrado nesta
determinada direção, ou seja, como informação.
Particularmente o que esta condição totalizante implica para o pensar filosófico é desafiante:
como informação, toda e qualquer proposição é imediatamente percebida em seu valor
informacional, um padrão preciso de validade que não admite ambiguidade, ausência de
objetividade, hesitação. Com isto, dizemos: de há muito não mais filosofamos; é como se esta
forma particular de mostração de ser na linguagem tivesse desaparecido da terra. Porque hoje
fazemos a experiência da verdade como informação, um modo proposicional que ainda assim
resguarda no seu dito a multiplicidade de sentidos de ser parece não mais visível para o olhar
tecnológico de hoje. Não é que simplesmente hoje, como seres humanos de hoje, não seja mais
possível para nós filosofar como vemos nos livros. A modificação de sentido é tão profunda e
radical que nem mesmo a mais genuína intuição no nosso hoje pode aceder o como do filosofar dos
antigos – ainda que leiamos, traduzamos, recontemos. Mais desafiante ainda é perceber que
justamente esta releitura, recontagem nada mais é do que a confirmação desta perda, do
irrecuperável no dito de um certo modo de ser e pensar, o qual talvez Heidegger tenha sido o último
representante. Esta não é uma constatação nossa, aprendemos com Heidegger – e mesmo dele já
estamos nos perdendo, talvez estejamos para dar o último passo a partir do qual ao olharmos para
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trás não será mais possível vê-lo a olho nu. Já Heidegger nos avisava sobre o perigo imediato da
linguagem técnica e nos chamava atenção para a poesia como lugar privilegiado de resistência onde
a linguagem ainda podia, a partir de sua essência, nos encaminhar de volta a uma intuição do
sentido de ser. A poesia continua hoje como lugar de resistência. Ainda não inventaram uma
máquina capaz de poetar e continuamos incapazes de julgar um poema como certo ou errado. Não
obstante, a linguagem técnica se instala em todos os domínios.
O que resumimos na ideia do fenômeno da univocalização da linguagem – a redução
gradativa de sentido que nos conduz ao acabamento do projeto cibernético de regulação – é o que
propriamente para a perspectiva heideggeriana significa o perigo da linguagem. Mesmo que ainda
não tenhamos tratado do sentido no qual aqui pensamos com Heidegger o 'perigo', no perigoso da
univocalização da linguagem antecipamos que, em verdade, se guarda um vestígio de ser com o
qual rompemos o cerco do enquadramento informacional e podemos, renovadamente, entrever um
outro pensar, o pensar-sentido da filosofia.
Apresentaremos este vestígio de ser ilustrado no caso de uma das mais recentes
conquistadas da tecnologia chamada de processamento da linguagem natural [natural language
processing], o Projeto Watson da IBM. A técnica de processamento da linguagem natural não é
nova, progride desde anos 50 e, em síntese, trata-se da ideia de processar através de algoritmos a
sintaxe da língua humana de maneira a ser capaz de fazer com que a máquina mimetize com
perfeição nossa expressão linguística. Basicamente, trata-se de criar condições para interação
homem-máquina, de modo que este campo, muitas vezes considerado uma subdivisão dos estudos
de Inteligência Artificial (AI), dedica-se a consolidar o projeto de uma máquina falante, não
somente capaz de formular sentenças, mas de conversar. Uma das 'capacidades' mais distintivas do
homem, sua capacidade espontânea de comunicação, é uma das derradeiras barreiras que a
tecnologia da informação tem o projeto de ultrapassar.
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a) Watson, a máquina pensante e o elementar da linguagem

Muito recentemente, em fevereiro deste ano, a ciência computacional comemorou mais uma
demonstração do potencial da Inteligência Artificial quando, em cadeia nacional nos Estados
Unidos, durante três dias, o supercomputador Watson enfrentou dois humanos num dos Quiz mais
famosos da televisão americana: Jeopardy! [Perigo!] (2011). A batalha de um computador versus a
mente humana não é nada de novo, já Norbert Wiener nos anos 50 comentava sobre a capacidade de
armazenamento e recuperação de memória que permitia ao computador ser capaz de desafiar e
ganhar de um humano no jogo de Xadrez. O novo e decisivo passo dado pelo Watson é de fato
admirável: a máquina foi capaz de elucidar um complexo jogo de questões sobre os mais variados
temas, formuladas de maneira inusual, ou seja, não respondendo a uma tradicional proposição
interrogativa, mas elucidando pistas que exigem do desafiante não somente a capacidade de
memória, mas de associação tridimensional de ideias para encontrar a resposta, algo que acreditavase que só o homem até então poderia realizar. Segundo seus desenvolvedores, o Watson é um
sistema computacional que...
[...] rivaliza a habilidade humana de responder questões colocadas em linguagem
natural com velocidade, precisão e confiança. O formato do Jeopardy! fornece a
última palavra em desafio porque as pistas do jogo envolvem a análise de
significados sutis, ironias, enigmas e outras complexidades...” (IBM, 2010, sem
paginação, tradução nossa)

Tecnicamente, Watson foi programado com o armazenamento de mais de 4 milhões de sentenças
previamente coletadas do Quiz, além de ter passado por uma séries de torneios preparatórios com
ex-participantes, com o objetivo de compor uma altamente complexa cadeia algorítmica de
informação que permite à máquina determinar, através de um ranking de porcentagem, qual será a
resposta mais apropriada para cada pista. Para dar um exemplo, numa das questões exibidas na TV
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durante o desafio: na categoria 'personagens da literatura', diante da pista “Parece ter dupla
personalidade.” (JEOPARDY!, 2011), a máquina respondeu corretamente “Hyde” (Idem),
referindo-se obviamente ao personagem Mr. Hyde, de O Médico e o Monstro (STEVENSON,
2003). Na demonstração de poder entre a máquina e o homem, Watson disputou ao lado de 2
competidores, Ken Jennings, 74 vezes ganhador consecutivo do jogo e Brad Rutter, o maior
vencedor cumulativo de todos os tempos. Watson ganhou.
A façanha de Watson, deixando de lado a espetacularidade do showbusiness, é recebida com
entusiasmo pelos seus desenvolvedores e comunidade científica em geral, porque significa que este
novo subcampo científico do processamento da linguagem natural, batizado de Question Answering
System (Sistema de Solução de Questões) representa a abertura de possibilidade concreta para que
esta tecnologia venha a ser em breve usada em vários campos da vida prática, entre elas, o
atendimento de saúde, consultoria jurídica, assistência técnica – substituindo o interlocutor humano.
Como explica o cientista da IBM à frente do projeto que deu vida a Watson, Dr. David Ferrucci
(IBM, 2010) “Acima do nosso excitamento com o jogo em si, nosso time está muito motivado pelas
possibilidades que as capacidades computacionais inovadoras do Watson tem de construir um
planeta mais inteligente e ajudar pessoas em seus negócios e suas vidas pessoais.” Na prática, se a
máquina for capaz de ‘entender’ com precisão a naturalidade da língua humana, ela será capaz de
eficazmente solucionar problemas numa gama quase infinita de campos de saber – ou seja, em
segundos, responder às dúvidas e questionamentos do seu interlocutor humano. Watson é o último
oráculo dos deuses da tecnologia.
A possibilidade da máquina de engajar-se numa conversa em língua natural representa para
a ciência um passo decisivo no processo de numerização da linguagem, como também representa
emblematicamente a perspectiva de enquadramento da realidade na qual a linguagem é um sistema
de informação que pode ser absolutamente calculável em suas variáveis e, desta maneira,
controlável. A linguagem, entendida como uma propriedade do humano e criada pelo humano pode,
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pela sua habilidade, ser modificada e totalmente decodificada e recodificada, de modo que o que
vemos no QA System é nada mais do que o acabamento do projeto cibernético da regulação e
controle total, avançando sobre o que até então era o mais enigmático organismo natural: a
linguagem entendida como língua falada pelo homem. O projeto de decifrar de maneira algorítmica
o segredo da linguagem é a nova missão salvadora do Édipo contemporâneo diante de sua esfinge.
A questão que se coloca para nós é, primeiramente, como podemos abordar filosoficamente
esta vertente da tecnologia da informação que ora entendemos como um acabamento do projeto
cibernético de regulação da linguagem. Ou seja, em que medida o processamento da linguagem
natural é um problema filosófico, como diz respeito à filosofia. O caminho óbvio de discussão é o
aspecto ético, do ponto de vista do perigo iminente que tal tecnologia representa. A derrota dos
humanos por uma máquina num programa de TV que por ironia do destino tem o sugestivo nome
de Jeopardy! certamente suscita questionamentos imediatos sobre o potencial de ameaça dos novos
golems. Mas o que significa no âmbito do pensar-sentido da filosofia que aprendemos com
Heidegger, que a decodificação final da língua natural é para nossa existência humana um perigo?

b) Decifrando o código da linguagem

A possibilidade de decodificação total da língua humana, de maneira que uma máquina seja
capaz de em livre juízo responder e solucionar questões aleatoriamente propostas por humanos
significa, num primeiro plano, reconhecer na linguagem um caráter matemático com o qual a
manipulamos. Num plano fundamental no entanto, significa dizer que primordialmente esta
intervenção do humano na linguagem responde, de fato, à possibilidade inerente à linguagem de se
fazer apreender como tal, sendo sempre primeiramente algo que nos fala enquanto falamos. É
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justamente porque na visão da tradição do pensamento herdado ainda com os gregos o nosso dizer é
um traço distintivo de nosso ser humano que a possibilidade de o homem hoje decifrar seu segredo
equivale, num certo sentido à possibilidade do homem conquistar (derrotar) o próprio homem.
Não obstante, se colocarmos em suspeição esta concepção assegurada da linguagem como
uma capacidade intelectual do animal racional e aceitarmos a perspectiva heideggeriana na qual a
linguagem abriga o evento de ser no qual tudo é, de que nosso dizer é uma correspondência ao que
em si se mostra primeiramente em sua própria luz, percebemos que, é a linguagem quem funda a
possibilidade de nomeação com a qual exercemos nossa vontade de controle sobre ela. Diante deste
lugar secreto, o projeto de processamento da linguagem natural coloca-se diante da linguagem que
como a esfinge nos afronta: 'decifra-me ou devoro-te'.
Na contracorrente do entusiasmo científico e de um possível pessimismo conservador da
filosofia, lembremos que Heidegger olha para a linguagem e nela vê uma encruzilhada na qual
habitam a partir de uma mesma essência todas as possibilidades do nosso dizer – como poesia,
como informação. Para onde nos leva este duplo caminho? Para uma ambiguidade na qual o mesmo
sinal de perigo que a decodificação total da língua natural aponta é também um sinal do vestígio do
evento de ser. Se um dia a ciência computacional for capaz de, com total maestria, criar uma
máquina capaz de falar a nossa língua com desenvoltura e naturalidade, o que teremos conquistado?
De um lado, este é o projeto da busca pelo saber a qualquer preço, onde o homem, como Édipo,
coloca-se à caça de si mesmo. Arriscamos tudo, alheios ao fato de que este risco é um traço de uma
condição essencial a qual somos provocados a responder. Por outro, a conquista da decodificação
da linguagem natural e o esvaziamento da pluralidade de sentidos a partir de um mapeamento total
da informação é também uma pista que nos leva a pensar ser, afinal, se também a máquina é capaz
do dizer natural, elementar meu caro Watson, o dizer da palavra não é o distintivo do humano como
Animal Rationale.
Se no futuro próximo decifrarmos a nova esfinge e nos depararmos com a situação na qual o
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dizer da língua não mais é algo que nos marca com distinção, mesmo que ainda o homem possa
orgulhar-se de que a máquina é uma invenção do homem, e neste sentido podemos radicalizar esta
relação e também pensar que a máquina não é outro senão o homem, abrimos definitivamente a
possibilidade para um nova perspectiva de compreensão do caráter da linguagem que até então
entendíamos como uma propriedade distintiva do humano. O decifrar iminente do código da língua
falada constitui-se, portanto, independente do fato desta ser uma possibilidade concreta ou não, uma
evidência do problema da visão secular da autodeterminação do homem como homem falante.
Falamos na linguagem, mas somos capaz de ouvir o que nos fala a linguagem enquanto falamos?
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2.3.2 Esvaziamento da ciência: o caminho da história

Quando olhamos para a ciência no hoje, vemos que a evolução de especialização para
disseminação dos campos de saber traduz-se singularmente num novo fenômeno no qual se opera
um movimento de convergência entre ciência e tecnologia, no sentido não simplesmente de uma
integração, mas de um dissolvição das ciências nas tecnologias. No começo era a filosofia, a fonte
do saber, berço do pensamento ocidental, surgido com os gregos, tal qual interpreta a crítica
husserliana posteriormente herdada por Heidegger. Nesta forma particular de visão de mundo, de
onde se fundou o todo da cultura ocidental, a Natureza é percebida pelo saber inquiridor do homem
como um dado imediato diante de si, com o qual ele se encontra e assim se posiciona contra o que
lhe objeta, sobre o qual o homem pode saber – um modo técnico fundamental de conhecer que é
sempre um superposicionar-se sobre o que é. O conjunto do legado deste conhecer, a história no seu
sentido mais fático, enquanto unidade de todo o passível de ser sabido pelo homem, é o passado
recuperável em sua databilidade e, em seu sentido mais primordial (historial), é a própria
temporalidade do modo de saber nossa existência, a partir do qual o que é conhecível e que tem o
caráter de passado-adiante se dá, primeiramente como eventualidade de ser para assim, ao mesmo
tempo, ser simplesmente dado, pontuado no tempo como uma ocorrência histórica. É precisamente
nesta perspectiva que entendemos como Heidegger pode pensar que o homem faz e é ao mesmo
tempo feito pela história.
Assim, o legado deste saber, como tradição e também como ciência, constitui nossa jornada
no mundo de tal maneira que, a cada momento da faticidade somos ao mesmo tempo remissão ao
nosso ser histórico (nossa identidade herdada e autodeterminada), mas também e sobretudo somos
direção de futuro no qual enquanto somos, somos simplesmente um aguardar de uma identidade
somente conquistada no porvir (nossa afirmação histórica condicionada pela própria história).
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Dizer que a história da existência humana é primordialmente história de esquecimento de
ser, significa dizer que o legado do nosso saber, aquilo a partir do qual se constitui nossa ciência, é
fundada num ignorar a proveniência de ser. A ciência mostra-se então como trajetória de
apropriação do que é como sabível, a nossa afirmação de uma identidade autofundada a partir da
qual nos posicionamos adiante do que se coloca diante de nós. O conhecer da ciência é, em suma,
autocompreensão humana. O homem determinado da ciência, via um projeto de objetificação e
subjetificação concretizado iconicamente no pensamento cartesiano, necessita renovadamente
assegurar aquilo que lhe objeta em seu caráter essencial de sabível como o que é pesquisável. Desta
maneira, o saber da ciência encaminha-se gradativamente para a conformação da databilidade do
sabível como pesquisável, de maneira que, pontuado no tempo-espaço, uma região de ser
transmuta-se em um campo de saber.
A gradativa perda do espaço original da filosofia demonstrada na disseminação e
especialização das ciências surge portanto como algo que não somente diz respeito a uma tendência
ou modificação na estrutura social do saber científico – ela responde a um projeto muito mais
amplo do saber-inquiridor do homem, de assegurar de modo paralisante uma determinada
temporalidade e espacialidade da região de ser do que é enquanto um campo do saber, ou seja,
acercar-se do que é como o pesquisável. O fenômeno que Heidegger primeiramente viu como
dissolução da filosofia, no entanto, não quer dizer simplesmente que a ciência das ciências de
outrora perdeu lugar no sentido de que perdeu poder. Mesmo que hoje vejamos na figura do
economista o novo conselheiro da Polis, a estrutura de poder do saber como arsenal de informação
não é mais do que um efeito social colateral que somente poderia ter interesse secundário para a
filosofia. Quando já há algum tempo a compartimentalização e esvaziamento da filosofia mostra-se
primeiramente na especialização das ciências que tão bem organizadamente compartimentalizamos
no século passado, e que agora perdem a força deste contraste ao se diluir nas novas tecnologias,
devemos procurar questionar se já não é também de algum tempo evidente aquilo de que Heidegger
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nos falava, sobre uma unidade essencial de teoria e prática – esta que torna precisamente possível a
profusão e posterior fusão do saber de hoje. A aparente tecnicização da ciência ou cientificidade da
tecnologia nada mais é do que uma indicação de que tal reordenamento, assim como a
compartimentalização anterior, somente é possível porque uma unidade fundamental, a que
Heidegger viu como o caráter matemático do saber, permeia todo e qualquer aspecto do que
entendemos como o modo técnico fundamental do homem de conhecer, o que torna a distinção
entre conhecimento prático e teórico apenas um ideal de faticidade.
Em nosso projeto filosófico, analisar este fenômeno não significa somente questionar a
implicação política de um modelo absolutamente falido com o qual as instituições de ensino ainda
não são capazes de lidar e que hoje se mostra visivelmente na redução de necessidade
epistemológicas a meras garantias de recursos financeiros. Também enquanto questão do legado do
saber humano não diz respeito somente à filosofia da ciência ou história da filosofia. Este é um
fenômeno que, na faticidade na qual a filosofia vive a fatalidade de seu fim, guarda-se a
possibilidade de afirmação do filosofar enquanto movimento de sustentação e remissão ao começo
do pensar ocidental. Como, propriamente, no esvaziamento das ciências em direção a uma
convergência com às novas tecnologias, reafirmamos o filosofar?

a) A Revolução da Convergência

O fenômeno da especialização das ciências que poderíamos dizer simbolicamente
inaugurado a partir de Galileu, evoluiu para um novo patamar na atualidade, no qual o caráter
tecnológico do saber torna-se imperativo e promove a convergência dos campos científicos. Como
consequência, a regência da complexidade técnica das ciências revela também num certo
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desprendimento da materialidade física de seus objetos de estudo, de modo que as tradicionais
classificações da ciência sobre si parecem não ser mais suficientes. Do ponto de vista da própria
ciência, essa movimentação e estruturação das ciências é cientificamente explicável: Morris (1992),
por exemplo, registrava na época 124 campos do conhecimento científico, e a transformação
constante das ciências foi interpretada como “[...] respostas a alterações no seu conteúdo cognitivo,
ou seja, à criação e uso de novas ideias e novas tecnologias e ao conjunto de novas observações.”
(1992, p. vii, tradução nossa). Como exemplo, Morris cita os novos estudos da biologia molecular;
isto, diga-se de passagem, quase 10 anos antes do conclusão do projeto genoma, em 2003.
Dicionários mais recentes dão conta de exaltar como últimas novidades verbetes como
“nutrigenética” (KLEINEDLER, 2008). É precisamente neste campo, o da biomedicina, de onde
retiraremos o nosso fenômeno de análise do hoje e vem sendo chamado de Revolução da
Convergência [Convergence Revolution], um passo evolutivo que se segue aos anteriores da
biologia molecular e genômica. Nesta classificação evolucionária, seguimos o relatório do Instituto
de Tecnologia de Massachussets - MIT (SHARP, 2011), e será precisamente esta a referência
científica que tomaremos como base.
A questão da convergência, no entanto, não é nova. Ela é mais facilmente observada no
campo das mídias, e talvez seja um dos fenômenos mais estudados nessa área, tendo em vista o
inegável potencial econômico que cerca a tendência de condensação de todos os tradicionais canais
midiáticos (TV, rádio, internet, console de videogame, telefonia, câmera fotográfica) num único
aparelho. A corrida das grandes corporações em busca do equipamento perfeitamente único, capaz
de congregar todos os aparatos de entretenimento num só, também se sabe, começou há muito mais
de uma década. Quando hoje a comunidade científica discute as possibilidades da tecnologia
cloud25 ou o esgotamento da capacidade da internet IPv426, diríamos que estas são questões

25
Cloud Computing representa uma tendência em Tecnologia de Informação, de concentrar os serviços de
software em um único servidor de acesso, substituindo o tradicional modelo de pacotes instalados na máquina por um
acesso 'em tempo real' a um determinado programa (ex.: MS Cloud, da Microsoft). Sobre a tecnologia Cloud, ver
Antonopoulos; Gillam (2010); Velte A.; Velte J.; Elsenpeter (2009).

205
menores e pontuais do que já vinha sendo observado pelas ciências em termos de uma
transformação e convergência nas mídias, chamada de midiamorfose Blaukopf (1989).
Embora os fenômenos pontuais da indústria do entretenimento sejam igualmente reflexo da
convergência que queremos apontar, no sentido de esvaziamento da ciência, a atual fusão real da
biomedicina com a engenharia, na chamada Revolução da Convergência é para nós mais
emblemática, porque trata precisamente do caráter unificante de um saber-fazedor no qual ciência e
tecnologia perdem absolutamente o sentido independente uma da outra:
Estes novos campos partilham de um equivalente subliminar modelo de pesquisa, e
há uma necessidade de vê-los como uma unidade, de modo a garantir a
continuidade do seu progresso. A aplicação exitosa deste modelo vai requerer não
simplesmente uma simples colaboração entre as disciplinas, mas uma verdadeira
integração disciplinária. (SHARP et al, 2011, p.3, tradução nossa).

Os novos campos de saber ao qual o relatório se refere são, entre outros, engenharia de tecidos,
biologia computacional, nanobiologia, bioinformática, biologia sintética. Notemos que, um traço
em comum marca o que poderíamos chamar da instauração do que mais adiante iremos caracterizar
de modo geral como transciência: a convergência parte justamente de uma exploração do corpo
humano – o homem como universo de pesquisa; o corpo do homem com último território de
conquista da ciência. A convergência da biomedicina, portanto, representa a máxima desta relação
de autodeterminação da existência humana, conquistada e garantida ao longo do seu saber nos
tempos, do legado histórico da ciência com o qual ele pôde definir e identificar a si mesmo.

26 IPv6 é a versão mais recente do Protocolo de Internet mundialmente em uso, criado para evitar a exaustão de
capacidade iminente do IPv4. Em linhas gerais, trata-se do modelo de locação e endereçamento que usamos para criar
websites. Em 2011 a autoridade mundial responsável pela administração dos endereços de Internet, IANA, de acordo
com o previsto em seu relatório (IANA, 2009), liberou o último lote de blocos de endereço de Ipv4, e apesar de
representar a entrada de mais 80 milhões de endereços, a expectativa é que este volume seja esgotado antes do final do
ano, tamanha é a velocidade de expansão da internet.
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b) A determinação do humano na máquina

O relevante para nós no projeto de unificação inaugurado pela cibernética, se coloca
portanto em dois sentidos: a evidenciação da superficial separação entre teoria e prática que até
então sustentava uma distinção entre o saber e agir do homem; mas também e sobretudo a
instauração de um parâmetro de autodeterminação no qual o humano torna-se o pesquisável. De
imediato, poderíamos objetar que não há nenhuma novidade no corpo humano ser objeto de
pesquisa para a ciência; desde sempre, a biologia e a medicina ocuparam-se desta
compartimentalização que, no certo sentido, significa a objetificação do próprio homem no sentido
de desumanização de suas partes apreendidas como objetos científicos. Em contrapartida, este
também é um movimento no qual a máquina, enquanto organismo social, passa num certo sentido a
integrar a esfera do humano e assim é humanizada como ser social e também como sujeito político.
O segundo movimento é abordado por Latour (1996), em sua crítica às ciências humanas para as
quais, em sua opinião, o universo do não-humano não pode ser visto como um adendo ao seu
campo de investigação, mas que ao invés disto a sociedade deve passar a ser percebida justamente a
partir dessa conjunção de corpos. Latour (1996) portanto nos oferece sua perspectiva particular
sobre a relação do homem com o que é interessante:
Um objeto que é meramente tecnológico é uma utopia, tão remota quanto o mundo
de Erewhon. Finalmente, eu procurei mostrar aos pesquisadores das ciências
sociais que a sociologia não é uma ciência dos seres humanos isoladamente – que
pode acolher a multidão de não-humanos de braços abertos, tal como acolheu a
massa de trabalhadores no séc. XIX. Nosso coletivo é tecido conjuntamente a partir
de sujeitos falantes, talvez, mas de sujeitos para os quais pobres objetos, nossos
irmãos inferiores, estão acoplados em todas as dimensões. Ao abrir a possibilidade
de incluir os objetos, o elo social se torna mesmo misterioso. (p. viii)

Escolhemos para pensar no particular da convergência, apoiados justamente pelo pensamento de
Latour (para Harman (2009) um metafísico, enquanto que Ihde (2003) prefere reparar com certa
ironia em como a autodefinição do pensador francês pode variar, dependendo da ocasião, entre
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filósofo, antropólogo ou sociólogo). O pensamento provocador de uma ciência da ação de Latour,
embora seja curioso perceber como ciência e tecnologia ao longo de sua literatura aparecem sempre
numa formulação conjunta e sem distinção aparente, alcança a questão da relação da
autodeterminação do homem no seu saber e sua relação com o que é. O fundamental modo técnico
de ser do homem é de onde ele encontra fundamento para uma postura na qual o homem é a medida
e de tudo e tudo é à sua imagem. Seu encontro com o que é torna-se portanto, em última instância,
confrontação consigo mesmo. No caso específico de Latour, a questão é elaborar uma
transformação nesta autodeterminação do saber científico de maneira que o objeto – no caso, a
máquina, seja vista como homem, como parte integrante do ser-homem e que somente nesta
perspectiva pode a ciência ser capaz de um pensamento compreensivo sobre a condição humana.
A proposição geral de Latour encontra no fenômeno da convergência justamente o seu lado
oposto: a objetificação extrema do homem enquanto organismo-máquina permite que, finalmente, a
tecnologia seja como que 'adicionada' ao modelo de investigação científico, não mais como uma
ferramenta de pesquisa, mas como o próprio modo de conhecer do objeto, neste caso, o próprio
homem. Por trás da convergência que fenômenos como a nanomedicina representam, está a questão
da relação transformada do homem consigo mesmo, mas, também isto implica numa relação
transformada do homem com os objetos técnicos, num estado de fusão no qual o mundo de
significâncias aparece em um duplo extremo do 'tudo ou nada' – ou bem vemos o homem em tudo o
que é; ou nada mais vemos.
O homem como medida de tudo o que é no que hoje configura-se como transciência27, surge
como uma pista mais nítida e direta para um pensar-sentido da filosofia, não através da discussão
sobre a ética da escrutinação do corpo humano ou como homem-máquina deleuziano. O
esvaziamento das ciências na sua convergência com a tecnologia, o que provisoriamente chamamos
27 O termo transciência não é novo, já existe na literatura como o termo cunhado pelo físico Weinberg (1972) “trans
science”, em seu caso, numa discussão suscitada na época pela questão das implicações éticas da pesquisa nuclear.
Weinberg mantinha uma relação direta com o pensamento de Heisenberg a respeito e desenvolve, neste artigo, uma
série de questões 'transcientíficas' nas quais ele evidencia a necessidade das ciências naturais articularem-se e
envolverem-se política e socialmente.
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de transciência, representa o próprio esvaziamento do homem - de uma determinação do humano
que em sua anulação e entrega ao seu próprio modo técnico fundamental de ser no agir, saber, estar
no mundo, se abre para o pensamento como possibilidade de intuição da essência do humano. Nisto
que é, ao mesmo tempo o estabelecimento de uma atitude científica do homem para consigo mesmo
que é uma relação ambígua de nulidade e totalidade, a questão da determinação de nossa própria
existência e, através dele, a questão do sentido de ser tornam-se ainda mais difíceis de ignorar.
Quando nos primeiros parágrafos de Ser e Tempo aprendemos com Heidegger como a
presença “[...] se mostra como o ente que, ontologicamente, deve ser o primeiro interrogado, antes
que qualquer outro.” (v. 2, 2006b, p.49), isto não somente quer dizer que nesta perspectiva está a
marca do nosso antropocentrismo, mas, sobretudo, que enquanto humano somos esse “entre”
através do qual o evento de ser nos reclama como espaço próprio da vigência de tudo o que é, e isto
tão radicalmente, que quando dizemos que o olhar da filosofia olhar além-através, este é um olhar
que invariavelmente só alcança o sentido de ser se, primeiramente, nos atravessa como questão.
“Quando a interpretação do sentido de ser torna-se uma tarefa,a presença não é apenas o ente a ser
interrogado primeiro. É, sobretudo, o ente que,desde sempre, se, relaciona e comporta com o que se
questiona nessa questão.” (p. 51). Na pista privilegiada da relação de autodeterminação do homem
da transciência vemos como a estrutura do homem pode, ao tornar-se cada vez mais transparente,
nos deixar entrever nossa posição de 'localidade e jornada' como dizia Heidegger ao comparar o
homem à essência do rio, o mais próprio traço de nosso ser no mundo é nosso estar - nossa posição
em relação a tudo o que é, a qual ofusca de nós o brilho do evento de ser.
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2.3.3 Esvaziamento do objeto: o caminho da técnica

A experiência que fazemos da verdade no âmbito da tecnologia da informação é esta na qual
a totalidade das significâncias é percebida por nós num padrão de numerização da realidade no qual
a informação constitui a unidade de medida do real. Esta condição implica portanto na premissa de
que a relação do homem com o que é, seu lidar com os objetos técnicos encontra-se portanto de
alguma maneira transformada sob o signo da informação. De que modo se dá esta relação
transformada em relação o movimento de ser e, sobretudo, como esta relação é uma questão
privilegiada para o pensar-sentido da filosofia é o que pretendemos esclarecer nesta última seção.
Como ponto de observação no hoje, analisaremos um objeto técnico em particular, a linguagem de
programação e, mais especificamente, uma nova vertente, lançada ao final de 2009 pela Google Inc,
batizada pelos seus desenvolvedores de Go (PIKE, 2010). Na ilustração da Go demonstraremos
com nossa relação com o que é enquanto objetos técnicos, no próprio caráter de esvaziamento do
objeto, ao passo que mostra-se no extremo da objetificação, nos permite igualmente uma nova
perspectiva de visualizar o evento de ser em tudo o que é, de maneira a constituir-se num
privilegiado fenômeno para o pensar-sentido da filosofia.
De início, faz-se necessário uma breve contextualização do recorte no qual o ente que nos
vem ao encontro é apreendido no aspecto particular de objeto técnico. Seguimos uma espécie de
duplo caminho onde à teoria heideggeriana do instrumento, acrescentamos a perspectiva teórica do
realismo especulativo de Harman (2005), especialmente porque sua visão compreensiva do serinstrumento [tool-being] é um diálogo estreito com o que ele chama de a “metafísica dos objetos”
de Heidegger. Da instrumento-análise de Harman, retiramos dois pontos importantes:
primeiramente, a visão de que toda relação do homem com o objeto é uma redução, e que portanto
nenhum modo de apreensão quer seja do humano para a coisa, mas também da coisa para coisa, é

210
capaz de atingir o que seria a essência da coisa em si. Em seguida, levamos em consideração um
segundo ponto em sua teoria, a ideia de que é precisamente esta perspectiva da relacionalidade em
geral quem desdobra essa redução, ou seja, “[...]não são somente as tarefas humanas práticas e
teoréticas que reduzem as coisas a mera caricaturas delas mesmas.” (HARMAN, 2005, p. 74,
tradução nossa) O que particularmente nos interessa na visão de Harman não é a discussão sobre
essa essência inatingível do objeto, inacessível e impossível de ser exaurida pelo somatório de todas
as suas relações, mas precisamente o fato de que nesta caracterização está implícita uma condição
que defendemos em nosso trabalho – tudo o que é, é por conseguinte um objeto técnico, pois não
somente porque o modo técnico de ser é uma condição fundamental do homem, mas sobretudo
porque técnica é ser!
Embora Harman desenvolva sua teoria justamente a partir de um ponto de divergência com
Heidegger, ao criticar que a caracterização de instrumento [Zeug] em Ser e Tempo e especialmente a
ideia de um modo de ser do instrumento definida como sendo o seu ser-para [Um-zu] reduzem as
coisas a uma dependência relacional com o ser humano, acatamos esta crítica parcialmente. O que
Harman vê como problemático, precisamente a definição do instrumento como “[...]o ente que vem
ao encontro na ocupação ” (HEIDEGGER, v. 2, 2006b, p. 116), é apenas um recorte no caráter
essencial daquilo que é. Ou seja, não está claro em Ser e Tempo que o instrumento é enquanto em
seu ser-para, o único modo de ser possível do que vem ao encontro na totalidade de significâncias.
Ao contrário, entender que este modo é primordial apenas quer dizer que neste lidar com o que é –
no âmbito de um lidar existencial, ou seja, para além da dissociação entre teoria e prática – é
percebê-lo em sua correspondência com o movimento de revelação dos entes, ou seja, ao modo
técnico fundamental de ser no qual tudo o que é pode ser significado.
Neste sentido retiramos respectivamente de Harman e de Heidegger duas premissas
preciosas para a nossa observação do objeto técnico de hoje: tudo o que é, não somente a coisa
enquanto uma unidade material, mas absolutamente tudo o que vige é um objeto técnico; todo o
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movimento de ser é técnico, ou seja, somos regidos por um modo técnico fundamental de ser do
homem no qual somos provocados a revelar as coisas num determinado sentido – técnico.
É precisamente este caráter técnico determinante em tudo o que é o que se torna mais
evidente quando vivemos uma era em que fazemos a experiência da verdade como informação e
onde, objetos técnicos têm formas muito menos recognoscíveis do que o ícone exemplo do martelo
e do martelar. Com isto nos perguntamos, quando o objeto técnico em questão é uma linguagem de
programação, como se comportam as categorias da metafísica dos objetos e, sobretudo, em que elas
nos encaminham ao pensar-sentido da filosofia?

a) A linguagem de programação como objeto técnico

A linguagem de programação não é de modo algum um produto tecnológico novo e nem
tampouco surgiu com a informática ou cibernética. A rigor, a palavra-chave 'programação' define o
caráter deste tipo de linguagem no seu objetivo de pré-calculabilidade com a qual um instrumento
ou organismo pode funcionar – em outras palavras, a definição aplica-se ao desenvolvimento de
qualquer roteiro, script de funcionamento através do qual o homem pode colocar algo em marcha.
Por esta razão, os cartões perfurados mecânicos de Charles Babbage (1791-1891) são considerados
a primeira linguagem de programação. O princípio de Babbage (– que por a caso via a si mesmo
como um filósofo28 – batizado por ele no início do Séc. XIX de “a máquina da diferença” [diference
engine], é portanto o princípio aplicado da pre-calculabilidade por excelência, e também
determinante do objeto tecnológico que hoje reconhecemos nos avançados modelos de linguagem
de programação.

28 O matemático, considerado 'pai da computação, intitulo seu livro autobiográfico de Passagens da vida de um
filósofo (BABBAGE, 1864), na qual percorres sua história de vida, não como um cientista, mas como um pensador.
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No entanto, observamos um ponto crucial na perspectiva criacional entre, por exemplo, o
programador Babbage e o programador de nossos dias. No primeiro caso, que também poderia ser o
de qualquer programação das décadas de 50, 80, como as famosas linguagens Basic29 ou Fortran30,
a linguagem é vista como um instrumento de pre-calculabilidade do funcionamento da máquina no
qual o modo de ser da máquina e sua finalidade são também precisamente previstos e controlados
pelo seu 'criador'. No caso da visão clássica do pai da computação Babbage (1864, p. 42-43), a
criação de um padrão de programação só tem valor caso a máquina “[...] pudesse muito facilmente
ser programada para realizar sua tarefa e, a não ser que não somente esta tarefa seja executada
precisamente, mas também com grande rapidez, o que quer que a ela seja requisitada a executar.”
(tradução nossa).
No modo de relação predominante com os objetos técnicos ilustrados no caso da primeira
linguagem de programação, como também nos posteriores, o princípio da objetificação engloba
claramente a causalidade e finalidade do objeto, geralmente univocalizando seu sentido em sua
finalidade, de maneira que o modo de ser do objeto técnico não somente está totalmente sob
controle mas também é sobretudo previamente calculado e apenas possível de existir graças ao seu
criador. O instrumento que tem a sua finalidade absolutamente predefinida e está redutivamente
teorizado a partir de uma relação que se dá originariamente no lidar imediato no qual nos ocupamos
com ele atende perfeitamente tanto à crítica de Graham quanto à caracterização ontológica de
Heidegger. Nesta perspectiva, dizemos ao mesmo tempo que o homem se coloca numa
superposição diante do que é no qual em sua perspectiva maquinal o ente é apenas passível de ser
apreendido em seu ser-produzido e, ao mesmo tempo, percebemos no caráter objetificante desta
relação como o princípio cibernético representa apenas a maximização desta possibilidade de

29 A linguagem Basic, do acrônimo “Código de Instrução Simbólico de Propósito Geral para Iniciantes” [Beginner's
All-purpose Symbolic Instruction Code] foi criada em meados da década de 60 e tornou-se bastante popular,
sobretudo entre usuários finais na década de 80.
30 A linguagem Fortran é a linguagem dos primeiros computadores da IBM, desenvolvida na década de 50 para o seu
modelo IBM 704; diferentemente do Basic, Fortran é uma linguagem de programação de alta complexidade,
praticamente restrita aos especialistas da época.
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apreensão do que é, sempre numa relação de criador-criatura. Mas o que acontece quando o objeto
técnico tem uma finalidade indeterminada pelo seu 'criador'? O esvaziamento do sentido teleológico
é o esvaziamento do objeto técnico? O que se mostra nesta modificação?

b) Hello World! Um script para o hoje

Uma tradição entre os desenvolvedores de linguagem de programação perpetua-se desde os
anos 50: programar a frase “Hello World!” é de maneira geral a primeira tarefa e também o feito
que confere à nova linguagem o seu status de funcionamento; como se fosse seu atestado de
nascimento. Desde as primeiras linguagens de programação da era da informática no final dos anos
40 e sobretudo em meados dos anos 50, no entanto, o problema do aspecto teleológico do objeto
tecnológico tornou-se mais aparente: a finalidade e aplicação absolutamente pré-projetada e, não
somente pré-calculada, mas criada em função do uso específico da máquina na qual vai ser aplicada
se perde; as linguagens dos computadores agora tem um propósito geral e indeterminado, passando
pela virada mais simbólica em termos de avanço com a criação da linguagem Java31, na qual seus
desenvolvedores têm um plano objetivo de criação mas são capazes de admitir uma multiplicidade
de uso as quais desconhecem. Em 2009, programadores da Google Inc. lançaram oficialmente a
linguagem batizada de Go: “Hello World” ainda é hoje o script de abertura que dá as boas vindas à
comunidade que visita o seu site. O que difere a Go e muitas outras da mesma geração de suas
sucessoras é o fato de seus desenvolvedores terem criado uma linguagem de programação, um
objeto técnico, com absolutamente nenhuma finalidade específica, nem mesmo de aplicação nos
próprios produtos da companhia (Google Inc.); seus criadores apenas alimentam a expectativa de
que, com a evolução e aperfeiçoamento coletivo de criação, visto que o código é disponibilizado
para manipulação pela comunidade de programadores, a linguagem pode vir a ser aplicada em

31 Java, criada em 1995, é a linguagem de programação mais popular do mundo, de acordo com o Índice Tiobe (2011).
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soluções 'reais'.
No caso extremo da Go, após o lançamento do script original, foram criadas dezenas de subaplicativos que também não têm absolutamente nenhum fim específico e são igualmente
disponibilizados por seus criadores na expectativa de que possam servir para alguém em alguma
coisa real, algum dia. As soluções de aplicações da linguagem chegam de todas as partes do mundo
e como mostra o painel de instrumentos do site oficial (Google Inc., 2011) não tem absolutamente
um aplicação real específica, como por exemplo, um script para rodar os scripts da linguagem Go,
de modo que estes objetos têm em comum a radicalização de seu sentido de uso, o que
interpretamos na ideia de esvaziamento do objeto. Este esvaziamento não significa dizer que o
objeto não tem finalidade, apenas que esta finalidade está reduzida a si, de tal maneira, que sua
conexão com uma ação humana enquanto propósito com os resultados predeterminados pelo
próprio agente criador desaparecem. Nada além do mais próprio ser-para é possível.
É importante frisar o que ora interpretamos como um fenômeno do esvaziamento do objeto
é tão somente a maximização do processo de modificação na relação do homem com o que é, tal
qual Heidegger já havia descrito na simbólica conferência A questão da técnica (HEIDEGGER, v.
7, 2002b, p. 21), na qual ele observa que: “No sentido de dis-ponibilidade, o que é já não está para
nós em frente e defronte, como um objeto.” O que no entanto ainda estava garantida na posição do
homem como criador era uma perspectiva da técnica moderna na qual, muito embora os meios
tenham se tornado o próprio fim (e isto, diga-se de passagem, não é um problema que somente
Heidegger viu) o homem técnico ainda guardava para si uma visão clara da relação entre o seu
'processo criativo' e a finalidade da sua criação. Vejamos também que não se trata simplesmente de
argumentar que a finalidade de determinado objeto técnico é subvertida de maneira igualmente
criativa, como por exemplo, pensar que um peso de papel pode ser usado por uma aspirante a
modelo em seu exercício prático de aprender a andar com elegância e desenvoltura na passarela. A
subversão criativa do uso predeterminado é, ainda assim, enquanto concebida como um desvio do
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uso, uma remissão à finalidade instauradora do objeto, decorrente de uma visão instrumental e de
uma perspectiva maquinacional do evento de ser do que é.
No entanto, podemos dizer que o criador do script de compactação que tem a função de ser
usado por alguém que por acaso venha a necessitar de um código para compactar arquivos usando a
linguagem Go tem, neste sentido, uma finalidade específica, mas ao mesmo tempo, objetividade
nenhuma, sendo apenas um objeto dentro de um objeto com um potencial de uso indeterminado, ou
seja, no máximo de sua disponibilidade como recurso.
A linguagem Go, composta por pequenas partes que em si são objetos técnicos com a
finalidade altamente reduzida em si, desde seu momento inicial não tem absolutamente nenhuma
finalidade e ao mesmo tempo qualquer finalidade. Somente o futuro próximo, como por exemplo o
caso de vir a ser usada no desenvolvimento de uma nova versão de um software da Google ou outro
fabricante, poderá determinar para este objeto técnico uma finalidade no sentido tradicional. E não
obstante, a linguagem Go existe, no seu ser objeto sem objetividade, na sua abertura total e no seu
potencial de ser significada, de modo que nos desafia privilegiadamente a pensar, no nosso hoje, a
relação entre o homem e o que é. Hello, World!, temos um problema filosófico a pensar: a coisidade
da coisa (HEIDEGGER, v. 7, 2001a), como já nos provocava Martin Heidegger, meio século atrás,
no auge da cibernética.
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à ciência a temperança, e à temperança a paciência,
e à paciência a piedade.
(II Pedro 1:6)
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4. CONCLUSÃO: PARA QUE FILÓSOFOS EM TEMPOS DE INFORMAÇÃO

Percorremos a obra de Heidegger, para nós, impossível de ser compreendida senão em sua
unidade, na tentativa de olhar para o nosso hoje com o seus olhos. Dito de outro modo, nos
propusemos a pensar o hoje através de uma hermenêutica da faticidade e do pensamento
heideggeriano. O que procuramos não foi propriamente fazer uma revisão de literatura com vistas à
explicitação de seus conceitos-chave. Tentamos, igualmente, deixar que tais palavras-chave, tão
caras para a fenomenologia preocupada com a técnica, tais como Ge-stell, Besinnung,
Machenschaft entre tantas outras, ressoassem na sua profusão de sentidos de maneira a podermos
fazer prevalecer o distintivo do discurso filosófico que, assim como a poesia, guarda uma relação
especial com o sentido de ser em cada dito. Nossa interpretação, muitas vezes 'livre' e a própria
maneira com a qual agrupamos tematicamente a obra de Heidegger, refletem este esforço de
preservar a multiplicidade de sentidos do dito de Heidegger para assim podermos nos alinhar com o
pensar-sentido da filosofia.
Olhar como Heidegger olha para o nosso hoje é, se pudéramos ilustrar numa imagem, é
como o mundo aparece para o filósofo, onde a sua visão alcança quando olha por-através do que é.
Nossa tentativa foi a de fazer notar, primeiramente, como seu pensamento é sempre um pensamento
afinado com o mundo à sua volta e qual o sentido desta afinação – a compreensão de que a
faticidade é invariavelmente a via de acesso da fenomenologia para pensar o sentido de ser. Sem
esta afinação, não só o hoje se fecha para nós como também, e sobretudo, uma filosofia como a de
Heidegger não é possível. Assim, emprestamos de Heidegger uma ótica do hoje com a qual
ajustamos o nosso olhar e mantemos o foco numa perspectiva singular que vê: por tudo o que é, ser.
Esta perspectiva heideggeriana – por tudo o que é, ser – significa nas palavras de Heidegger
(v.15, 1986b, p. 334, grifos do autor, tradução nossa) que: “'Compreensão' deve ser entendida no
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seu sentido original de estar-diante-de [Vorstehen]: manter-se adiante, manter-se à mesma altura
daquilo que se encontra diante de si, e ser forte o bastante para suportá-lo.” Nossa tarefa então foi
apenas interpretar a compreensão ontológica heideggeriana e aplicá-la a um momento particular de
mundo, à maneira de um exercício do pensar. Assim, é importante frisar que não fazemos um
movimento de cima para baixo, ou seja, não foi nossa pretensão criar novos existenciais que
poderiam ser 'acrescentados' à estrutura da presença do projeto de Ser e Tempo; não foi nossa
pretensão fazer um exercício tipicamente pós-moderno de olhar para o hoje e a ele aplicar uma
estrutura conceitual que já temos antecipadamente armada e com a qual diagnosticamos os 'males'
da contemporaneidade. Por mais sutil que seja esta nuance no tom do discurso aqui proposto, ainda
assim, permanece a diferença crucial entre o método de observação filosófica que parte do
ontológico em direção ao ôntico e o método de análise fenomenológica que intui um sentido de ser
em tudo o que é; nossa tentativa claramente de seguir o caminho indicado pelo pensamento de
Heidegger .
Acreditamos que a tarefa de estruturação da presença não carece de revisão ou continuidade,
nem tampouco vemos este como um projeto inacabado, abandonado pelo seu autor ou, insuficiente
para o nosso hoje. Seguindo o que anteriormente dissemos ser uma dupla perspectiva hermenêutica
(da faticidade e do pensamento heideggeriano), nos apoiamos decisivamente nesta compreensão
existencial que Heidegger faz do homem e, a partir dele, exercitamos uma compreensão
existenciária do homem, esta que é, ao mesmo tempo, derivada da compreensão fundamental da
presença e do olhar sobre os fenômenos do nosso hoje no mundo.
As caracterizações da existência humana como tecnopolítica, tecnocientífica e tecnológica
não devem ser considerados novos existenciais, no sentido como Heidegger definiu em Ser e
Tempo, mas simplesmente retratos do homem de hoje. Não nos referimos a estas caracterizações
como sendo da presença mas como do homem, em sendo fundadas na presença. Também é
necessário esclarecer que isto que conquistamos em nosso exercício não constitui um saber do qual
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tomamos posse, no sentido do descobrir e conquistar uma verdade que substitua uma falsa
impressão, e que a partir de agora devemos fazer uso. Este exercício que, ao tratar do homem
significa sempre que trata-se de uma autocompreensão, buscou apenas manter-se em
correspondência com aquela compreensão da ontologia do projeto heideggeriano. Por esta razão,
este trabalho é a admissão de que a compreensão filosófica, em sendo igualmente uma compreensão
da existência humana, está sempre nos escapando, e mesmo quando alcançada, tem a duração de um
relâmpago. Esta compreensão é como um insight: compreendemos num piscar de olhos e de novo
recaímos em si (em fuga). E não é que não possamos ser de outra maneira, mas ocorre que esta é a
nossa maneira fundamental de ser. Assim, nesta compreensão que olha além-através do que é e vê – por
tudo o que é, ser – torna-se possível intuir um sentido originário, uma verdade originária, um lugar
originário. Sentido, Verdade, Lugar, é como ao final dos anos 60 o próprio Heidegger pontuou o percurso de
sua questão sobre o sentido [Sinn] de ser, o qual preferiu chamar de projeto [Entwurf], como tentativa de
evitar que sentido, enquanto compreensão, fosse interpretado meramente como uma operação subjetiva do
humano. Como registram as notas do Seminário de Le Thor:
Para tratar de corrigir esta falha e manter o sentido de “projeto” como foi tomado
(de abertura de desvelamento), o pensamento após “Ser e Tempo” substituiu
“sentido de ser” por “verdade de ser”. E para evitar qualquer distorção do sentido
de verdade, de maneira a excluir a possibilidade de ser entendida como correção,
“verdade de ser” foi explicitada como “lugar de ser” - verdade como localidade de
ser. (HEIDEGGER, v. 15, 1986b, p. 373, grifos do autor, tradução nossa).

Foi precisamente este trinômio, sentido – verdade – lugar, a inspiração para o nosso percurso pela
obra de Heidegger, que, no exercício de olhar a faticidade, pontuamos analogamente nas palavrasguia técnica - história - linguagem. Tratamos de fazer uso da compreensão que Heidegger prefere
chamar de projeto e com ela exercitar uma intuição sobre o hoje na qual, embora sempre somente
de relance, a ação do fazer humano nos aparece como provocação do evento de ser; a descoberta
sempre tão reveladora do humano nos aparece como velamento de ser; e no qual o dizer
familiarizador e assegurador do humano nos aparece como fala da morada de ser. Nosso agir, saber
e estar como provocação, velamento e morada (sentido, verdade, lugar) constituem o nosso modo
de ser fundamental na faticidade. Com isto, desfazemos sobretudo a ideia de que a nossa
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movimentação no que seria um 'nível ôntico' é algo de falso e neste sentido inautêntico. Esta
movimentação na faticidade é nosso autêntico modo de ser, diz respeito a um modo singular de
existir que descrevemos como tecnopolítico, tecnocientífico e tecnológico e que podemos resumir
com a fortuna de nossa língua ao dizer simplesmente que o próprio do nosso modo de ser é estar.
Estar resume para nós a direção de movimento que rege nossa existência: um movimento de estar
jogado no mundo, no qual deslocada de si, posiciona-se acima de tudo o que é, como fazedores da
realidade; um movimento de insurgência no qual, em permanente oposição à sua pertença, pode se
autodeterminar como protagonista da história; um movimento de saber inquiridor no qual queremos
a nós mesmos, sabemos, agimos sobre nós e determinamos nosso próprio destino,
Trataremos agora de resumir o caminho de pensamento que fizemos ao longo da tese. Nossa
revisão final, é guiada pela ressonância de três palavras-chave do pensamento de Heidegger a
respeito do seu hoje, mais uma vez alinhadas às palavras que guiaram nosso estudo técnica, história
e linguagem: perigo [Gefahr], superação [Überwindung] e serenidade [Gelassenheit]. Inicialmente,
conquistamos uma dimensão temporal do hoje como premissa que guiou nossa proposta de pensar o
nosso hoje através da análise do fenômeno da tecnologia da informação – nela, forma e método
foram determinados; temporalidade e espacialidade dos fenômenos foram conquistados. Ao manter
esta dimensão temporal em vista, ou seja, nos atendo e nos mantendo na dimensão essencial do
hoje, fomos capazes de perceber como Heidegger apropriou-se de seu hoje e, nesta afinação com o
seu tempo, ocupou-se da tarefa da filosofia de pensar o sentido de ser. Estabelecemos com a
hermenêutica da faticidade a via de acesso ao pensamento de ser, ou seja, dissemos que para
filosofar devemos invariavelmente partir de um olhar sobre o que para nós se apresenta na
contemporaneidade, observar o que segue sendo. Se à filosofia cabe pensar ser, todo filosofar é
também um olhar no hoje.
A conquista desta dimensão temporal nos provocou de três maneiras: permitiu uma distinção
entre o discurso sobre si do homem e o discurso sobre o sentido de ser, sendo o último aquele com o
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qual nos alinhamos; fez com que a dimensão temporal existencial deslocasse a ideia de
consequencialidade envolta em cada fato como fato humano, nos permitindo levantar a questão
sobre a agencialidade humana e sua relação com o sentido de tudo o que é; nos levou a questionar
nosso próprio modo de questionar e a perceber que, sobretudo para Heidegger, o questionar a
questão, ou seja, sua própria reflexão sobre o pensamento da tradição, é caminho de encontro de sua
própria filosofia, mas também caráter fundamental do discurso da filosofia. Com isto dizemos
também que pensar a filosofia, enquanto questionar a questão, é o próprio da tarefa filosófica.
No primeiro subcapítulo do Desenvolvimento, intitulado Técnica: ser e agir, apresentamos
como o fazer humano, a tecnologia entendida como unidade dos diversos modos do ser técnico do
homem, é um fenômeno do hoje para o qual Heidegger olha e nele vê sentido de ser. A partir da
perspectiva fundamental heideggeriana, resumimos na ideia de tecnicidade, o modo de
movimentação do homem com relação a tudo o que é, inclusive a ele mesmo e tornamos evidente
como este modo, enquanto correspondente a um modo fundamental de ser técnico, como nos
ensinou Heidegger, permeia todo o nosso ser e estar no mundo. Assim, nosso primeiro objetivo com
a revisão de aspectos centrais do pensamento heideggeriano, mas também com a revisão de alguns
teóricos representativos da literatura contemporânea sobre a filosofia da técnica, foi evidenciar que
o importante nesse questionamento não é se deixar ofuscar pelo brilho de determinadas
manifestações do nosso ser técnico, mas perguntar-nos pela condição existencial heideggeriana na
qual tudo o que é já se mostra tecnicamente. Esta condição, que não mais diz respeito ao fazer
humano, mas sim à possibilidade de vigência de tudo o que é, mostrou-se então como o legítimo
ponto de atenção e – tensão - da questão heideggeriana, de maneira que toda a discussão antes
genericamente formulada como “a questão da técnica em Heidegger” pôde mostrar-se como questão
sobre o sentido de se ser formulada a partir de um olhar além-através do que é – o nosso hoje.
Ao olhar o hoje com os olhos de Heidegger fazemos saltar aos olhos que técnica é ser. Na
visualização desta unidade, expressa sinteticamente no sentido de tecnicidade, chegamos às
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seguintes conclusões: a existência humana é essencialmente técnica, sendo a tecnicidade um caráter
fundamental do modo de ser do homem, o que portanto equivale a dizer que ser humano é ser
técnico. A partir desta condição existencial, expressamos como o homem movimenta-se no âmbito
da faticidade, um movimento que chamamos de 'deslocamento essencial', a estranha posição do
homem diante do velamento do evento de ser de tudo o que é.
Neste ponto abrimos um diálogo com a Antiguidade, ao mesmo tempo em que nos
decidimos por pensar o modo técnico do homem de agir, não a partir de sua temporalidade, mas
especialmente a partir de sua espacialidade existencial. É precisamente neste âmbito que tornamos
possível uma compreensão da ação humana como invariavelmente uma ação política. O diálogo
com a Antiguidade para pensar o hoje não é de todo gratuito: ele visa também tornar mais uma vez
evidente o horizonte temporal no qual a hermenêutica da faticidade de Heidegger se estabelece. O
hoje em Heidegger não tem datação, não segue o curso do tempo como seguimos o curso da história
da humanidade. É precisamente porque o hoje de Heidegger é tão radical que com ele e nele
conseguimos pensar política e ciência em Antígona e até pensar cibernética em Édipo e Heráclito.
Neste sentido de pensar o hoje com a Antiguidade, também podemos perceber em que consiste
propriamente o trágico do homem da era da informação – um trágico que é o seu traço mais
essencial, de modo que sua condição no agora não é senão um reflexo e ressonância de uma
condição que se inicia no princípio do pensamento ocidental.
É precisamente no caminho dessa tragédia essencial que Heidegger viu no homem que
devemos trilhar um pensar sobre as tragédias do nosso hoje, esta que nos tomam de salto a caminho
do trabalho, as tragédias da Natureza, o perigo do fim de tudo. Nesse piscar de olhos, a tragédia do
hoje tem o poder de fazer com que tudo absolutamente perca o sentido – nesta perda momentânea
de sentido, da qual logo nos afastamos, reconfortados pela própria habilidade com que a ciência
põe-se em missão de nos salvar de nós mesmos, a tragédia essencial nos fala mais alto. Somos
capazes de pensar o nosso hoje com a Antiguidade, porque nos afinamos com Heidegger ao ver no
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trágico do hoje à luz da tragédia, esta de que nos fala Hölderlin (1994, p. 63):
O significado da tragédia se deixa conceber mais facilmente no paradoxo. Na
medida em que toda capacidade é justa e igualmente partilhada, tudo o que é
originário manifesta-se não na força originária, mas sobretudo na sua fraqueza, de
forma que a luz da vida e o aparecimento pertencem, própria e oportunamente, à
fraqueza de cada todo. No trágico, o signo é, em si mesmo, insignificante, ineficaz,
ao passo que o originário pode apenas aparecer em sua fraqueza. É quando o signo
se coloca em sua insignificância = 0 que o originário, o fundo velado de toda
natureza, pode se apresentar. Quando, em sua doação mais fraca, a natureza se
apresenta com propriedade, então o signo é = 0 quando se apresenta em sua doação
mais forte.

Hölderlin captura numa imagem poética o que tentamos dizer no desenvolvimento de uma tese
inteira. O mesmo também diz Heidegger, quando pensa o perigo da técnica. O sentido do perigo se
abre para nossa intuição – o perigo é acontecer, o perigo é um movimento de ser em tudo o que é, o
caráter mais próprio de ser o incontrolável. O perigo é um movimento que expressamos
cotidianamente sem nos dar conta, quando dizemos que 'algo está perigando' – não é uma coisa, o
perigo, é o acontecer mais próprio do que é. Perigo é primordialmente movimento de ser, quer dizer,
é o que nos afronta em nossa impotência, é justamente quando toda a certeza e segurança com a
qual nos posicionamos senhores de tudo desmorona – nossa liderança e poder desnudados em sua
mais simples remissão ao evento de ser. No instante do perigo somos desafiados, nossa estrutura de
movimentação existenciária enquanto existência tecnopolítica, tecnocientífica e tecnológica é como
que sismologicamente abalada. Mas porque somos num movimento que Heidegger ilustra tão bem
como um movimento de “superoscilação”, o perigar do acontecer é sempre personificado como o
perigo de algo que nos afeta, é o perigo do avanço tecnológico, o qual requer de nós apenas mais
controle, mais tecnologia. É desta maneira que aprendemos com Heidegger que, visto que tudo o
que é aparece representado no caráter de exequibilidade da maquinação, também o ser e fazer do
homem - seu agir – é regido por esta condição, de tal maneira que o evento de ser através do qual
algo é torna-se o acontecer do mundo regido pela posição de poder da vontade humana: sua política;
e pelo poder ação humana: sua tecnologia.
No segundo subcapítulo, intitulado História: ser e saber, investigamos o modo particular
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com o qual a existência humana elabora o fazer de si mesma, sua autodeterminação como serhumano, o próprio caráter do saber da existência humana diante do que é, ou seja, como um
posicionar provocador, perpetrado pela sua oclusão do evento de ser em favor da vigência do que é
pode estabelecer as bases temporais e espaciais na qual nos ocupamos com as coisas. Buscamos
tornar evidente que à base deste saber se guarda um lidar primordial, que sobretudo está acima de
qualquer distinção entre teoria e prática e, com isto, mostrou-se também que o nosso modo técnico
fundamental de ser no agir, e agora no saber, irredutível ao caráter de mera manipulação das coisas,
recebe fundamento na unidade essencial do que denominamos de tecnicidade. Esta unidade permeia
igualmente a atitude prática e teórica do que se manifesta onticamente no nosso modo de ser na
tecnologia e na ciência. Sobretudo, a historicidade da existência humana e a história de ser nos
levaram a pensar que toda a trajetória do saber humano, a qual geralmente nos referimos e
pensamos dentro do âmbito de consequencialidade da ação humana, corresponde a uma
eventualidade oculta de ser. Em suma, as ocorrências intramundanas e o somatório destas
ocorrências temporalmente apreendidas na história da tradição metafísica do pensamento ocidental
são condicionadas pela espacialidade do nosso lidar – pelo nosso modo de ser tecnopolítico, mas
também, como agora vimos, pelo nosso modo de ser tecnocientífico.
Esta posição do lidar existencial é regido pelo próprio movimento de ser – abrindo-se a cada
vez na movimentação do que é e na movimentação deslocada da presença que a cada vez se lança
para adiante do que está diante de si. Assim, dizemos que o modo de conhecer da presença é sempre
um modo sobre o que é. Na disposição do querer saber, onde existencialmente deslocados nos
posicionamos em excesso a-diante dos seres, nós somos, ou seja, nos movimentamos
irremediavelmente sob o imperativo deste modo técnico fundamental de se relacionar com os seres,
no agir sobre e no saber sobre.
Ao final deste subcapítulo, no utilizamos da personificação da existência humana que
Heidegger, no vol. 53, ilustrou em duas figuras: o rio Danúbio e Antígona. Com o primeiro,
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enquanto localidade e jornada, interpretamos a existência do homem com sendo este movimentar-se
constante em direção ao seu fim, de ser este 'entre', em constante deslocamento e em tamanha
velocidade que de seu ponto de vista sempre pode ser apreendido como que paralisado, pode então
ter a ele mesmo como uma ocorrência no tempo. No Danúbio aprendemos a pensar com Heidegger
o sentido mais fundamental de história e, a partir deste sentido, compreender o sentido existenciário
do homem histórico. Com Antígona, procuramos evidenciar a posição do homem, 'a mais estranha
das criaturas', como uma posição de recusa do evento de ser, na qual ele se afirma e se sustenta em
suas decisões. No que caracterizamos como um movimento de insurgência, inspirado na
interpretação de Heidegger dos versos do Coro Tebano, vemos como o homem, sempre em
oposição ao movimento de ser, pode tornar-se protagonista de tudo o que é. Na história de
Antígona, redescobrimos a história do homem do nosso hoje.
Nessa história, somos levados portanto a uma interpretação mais radical do que significa,
considerando que o homem-agente apenas corresponde a um posicionar provocador do evento de
ser, a ideia heideggeriana de superação [Überwindung]. Se nossa história é fundamentalmente
remissão à história de esquecimento de ser, o que significa para Heidegger uma superação, como a
'superação da metafísica'? Diante do esforço por evidenciar a posição deslocada do homem na qual
sua agência, não podemos entender superação numa perspectiva clássica que implica dizer que, de
alguma forma, superamos uma condição por outra ao dar um passo a frente e nos aproximarmos do
evento de ser. Com Heidegger, superação é como um salto em queda livre, um decair radical em si
mesmo:
Este distanciar-se se verifica como um salto [Sprung]. Ele salta, afastando-se da
comum representação do homem como animal rationale, que na modernidade
tornou-se sujeito para seus objetos.[...] Para onde salta o salto, se se distancia do
fundamento? Salta num abismo (sem-fundamento [Ab-grund])? Sim, enquanto
apenas representarmos o salto e isto no horizonte do pensamento metafísico. Não,
enquanto saltamos e nos abandonamos. (HEIDEGGER, v. 11, 1978a, p. 12,
tradução nossa)

Nos abandonamos e nos conquistamos, de modo que superação é apenas a sustentação da questão
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inicial, é a resiliência do pensamento filosófico, a força de sua intuição ante o saber da ciência. Esta
postura de superação é, em sua aparente inocuidade, o mais herculano dos exercícios ao qual
podemos nos dedicar, significa num piscar de olhos vislumbrar como carregamos sobre os ombros o
todo de nossa história. O pensamento do salto é por isso mesmo um pensamento arrojado e assim
capaz de colocar-se a pensar a mais moderna das inovações tecnológicas com a mesma postura do
pensar a Antiguidade. Por essa razão este salto é um sobressalto: porque nele vemos o movimento
do jogar-se do homem que é em si mesmo um saltar para as suas possibilidades:
O lançar-se [Sich-werfen]; o seu próprio é primeiramente conquistado num salto, e
ainda assim não é nenhum criar, mas seu reverso: ele abre para si o lançamento do
seu lançar-se e que se lança em sua abismalidade [abgründlich]; algo bem diferente
do que o criar em cada finitude simplesmente-dada e do que produzir dos
Demiurgos. (HEIDEGGER, v. 65, 1989a, p. 303, tradução nossa)

Precisamos saltar por cima deste salto para vislumbrar o sentido de superação e assim perceber
como superação significa a compreensão mais própria da posição do homem. A partir desta
compreensão, se tivermos enquanto invariavelmente homens de ação, que adotar uma postura ética
que esta seja, não de recusar, mas ao contrário de assumir esta condição.
Nisto que então se mostra como a questão da autodeterminação da existência humana,
também fazemos surgir a necessidade do questionar em que sentido o modo técnico fundamental de
saber do homem opera esta autodeterminação – ou seja, somos levados à necessidade de refletir
sobre o caráter próprio do seu determinar, nomear o que é. Assim, percebemos que o posicionar
provocante de ser que nos impulsiona à descoberta e ao saber, o mesmo que descobrimos como
lidar existencial onde teoria e prática não mais estão em oposição, ressurge em Heidegger como
questão sobre a essência da linguagem. A história do nosso lidar com o que é, é a história de um
lidar existencial nomeador o qual onticamente, mas sobretudo, essencialmente se perfaz na
linguagem. Esta interpretação somente faz sentido quando tornamos clara a perspectiva espacial e
temporal da linguagem, na qual o que chamamos de trajetória do saber (como um nomear) não se
resume à história da ciência e da tecnologia. Assim, a partir da percepção do humano, em seu modo

227
de ser predominantemente tecnológico, abrimos caminho para introduzir a questão de como a
existência humana, faz a experiência do historiar, nomear e assim regulativamente rege o que é.
No terceiro e último subcapítulo, intitulado Linguagem: ser e estar, alcançamos os textos em
que Heidegger diretamente se ocupa de analisar a situação tecnológica predominante nas suas
últimas décadas de vida, a ciência do controle (cibernética) e informática. Assim, fechamos o
círculo do trinômio técnica-história-linguagem, ao evidenciar como a nova ciência expõe
privilegiadamente a relação entre linguagem e técnica. Inicialmente, tratamos especificamente de
contextualizar o sentido essencial de linguagem em Heidegger, colocando como foco central de
nossa análise o aspecto espacial da linguagem, este com o qual entendemos a 'morada de ser'.
Analisamos brevemente o caráter da poesia enquanto ilustração da mostração de ser na linguagem e
também de como esta é uma questão da linguagem, mas uma modo com o qual o próprio caráter
privilegiado do discurso filosófico é posto em evidência por Heidegger. Se vislumbramos poesia
como lugar de desvelamento do sentido de ser, observamos como Heidegger passa a entender a
linguagem técnica, personificada no fenômeno da informação, como justamente lugar de re-velação
do sentido de ser – no sentido de ser um modo de linguagem humana no qual o sentido de ser
aparece no extremo de seu velamento. Na informação percebemos como o esvaziamento de sentido
se coloca como condição do projeto cibernético de regulação e controle de tudo o que é.
A discussão heideggeriana acerca da nova ciência se mostra em sua profundidade como
discurso de resistência da filosofia. Para fazer aparecer essa questão, investigamos em paralelo com
o pensamento de Heidegger a postura da própria ciência em relação ao fenômeno. Estabelecendo
um breve panorama histórico da relação entre filosofia e ciência nas décadas de 40 a 70, pudemos
evidenciar de que maneira, embora por caminhos de pensamento que poderíamos superficialmente
chamar de 'opostos', o discurso filosófico de Heidegger e o discurso científico de Schmidt, Wiener e
Weizsäcker encaminham suas questão num mesmo horizonte. Curiosamente, este diálogo entre duas
formas de pensar estabelece-se numa gradação, que vai do silêncio absoluto entre Heidegger e
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Schmidt, o engenheiro 'criador' da teoria da regulação alemã, passando pelo diálogo 'unilateral' de
Heidegger com Wiener, na análise de suas críticas ao matemático americano que não tiveram
resposta do pai da cibernética e terminando pela análise da conversa franca entre Heidegger e
Weizsäcker, onde o físico responde ao filósofo em questões como informação e cibernética. Com
Schmidt, entendemos a amplitude unificante e totalizante da cibernética enquanto projeto geral de
regulação, no que ele descreve numa curiosa similaridade a conceitos heideggerianos como os
termos de 'objetificação', 'acabamento da técnica'. Com Wiener, descobrimos um pensamento
científico que reconhece para si um limite, que coloca-se aquém do divino e para o qual o homem é
interpretado numa estranha dubiedade: de um lado como aquele capaz de regular a tudo e, ao
mesmo tempo, como aquele pode ser apreendido não abrange o que em si não é exato, ou seja, não
sendo por exemplo aplicável às ciências humanas. Também em Wiener vemos similaridades
conceituais, na ideia de um princípio matemático como determinação do que pode ser informatizado
e como princípio fundamental de todo compreender humano. Por último, vimos com Weizsäcker,
leitor e interlocutor de Heidegger, como a cibernética é entendida pela ciência como um problema
moral, reduzido à necessidade do homem impor o controle sobre seu próprio controle. Nisto, vemos
que poderíamos conferir à circularidade da teoria de Weizsäcker a mesma postura crítica com a qual
o físico interpreta o “tom sibilino” de Heidegger, ou frases como “A linguagem fala”. Evidenciamos
como o discurso do homem sobre si é um discurso sem-saída, como o homem que coloca-se na
posição de regulador e de controle de tudo o que é depara-se com a desconcertante possibilidade de
ter de questionar se o controle é em si controlável.
Fazendo aparecer a situação de ambiguidade e conflito do homem do hoje, reunimos os
elementos para alcançar a última caracterização da existência humana como existência tecnológica.
Mais uma vez, recorremos à tragédia grega, desta vez, fazendo uso de uma breve passagem de
Heidegger na qual ele se refere ao Édipo-Rei para exemplificar o próprio da condição humana.
Seguimos esta pista de Heidegger e recuperamos a história de Édipo como a história do homem.
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Paralela à análise do caráter de Édipo, analisamos ainda como Heidegger reflete sobre a própria
essência do governar – este no qual a cibernética funda seu princípio, também a partir de breves
passagens de sua leitura dos fragmentos de Heráclito.
Ao entender a essência do sentido da palavra grega para governar, podemos entender o
modo do governar do homem e também a amplitude da força com a qual cibernética se estabelece
de maneira total sobre tudo o que é. Este modo de governar do homem aparece ilustrativamente no
modo como interpretamos a figura de Édipo – na sua jornada em busca de seu tomar para si seu
próprio destino, no seu fracasso a cada tentativa de controlar o que estava predito como seu destino
mostra-se, renovadamente, com afirmação do seu destino; na maneira como Édipo é inicialmente o
salvador da cidade, o líder no qual o povo deposita todas as suas esperanças, aquele capaz de
governar com coragem, no saber decifrar a esfinge; e sobretudo aquele que, num saber a verdade a
qualquer preço, torna-se algoz de si mesmo. Édipo é como a máxima do modo técnico fundamental
de ser do homem.
Com esta reflexão, percebemos o caráter ilusório de dominação e controle absolutos, visto
que tudo a-parece em sua exequibilidade, corroborando com a necessidade de controle do que se
revela. Contudo, o acontecimento de mundo, como fundamentalmente um evento de ser, não pode
ser controlado; o que é diferente do controle de acontecimentos no mundo. A tentativa de controle
sistemático do que é sempre falha – e esta falha, que é existencial, gera a nova tentativa de controle,
caracterizando a circularidade regulatória sem fim que está na base do princípio cibernético.
Surpreende pensar que, não obstante, esta sorte de trabalho de Sísifo na qual a humanidade e, em
especial a comunidade científica vê-se enredada, é gratificante, afinal, inquestionavelmente,
'alguma coisa tem que ser feita', sempre. A tarefa máxima do homem de buscar o bem maior, é o
fardo de sua liberdade criadora, e se finalmente o mundo não está ficando melhor, não são poupados
esforços – sobretudo científicos – para assegurar o reforço na busca pelo cumprimento desta
missão. Não é de surpreender, portanto, que tenhamos chegado ao ponto em que o discurso
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científico possa abertamente considerar empenhar-se em salvar, não mais somente a vida humana,
mas diante da iminência do perigo, que pelo menos se salve qualquer vida que seja. Assim, vemos
como o advento da cibernética que primeiramente tem apenas o caráter de uma técnica de controle e
regulação, posteriormente, em sua forma avançada de tecnologia da informação, evidencia o
máximo de um certo 'como' da existência humana no seu assenhorar-se de tudo o que é e no
extremo a que chegamos de nos descobrimos diante e contra nós mesmos.
No último subcapítulo de Desenvolvimento, intitulado Vestígios de ser no hoje da tecnologia
da informação, tratamos finalmente de exercitar um olhar sobre fenômenos do nosso hoje, com
vistas a evidenciar de que maneira, diante de tudo o que aprendemos com Heidegger, o nosso
tempo, enquanto tempo máximo de perigo e de necessidade de ação, é o tempo da filosofia, na
demonstração de que é precisamente no esvaziamento de sentido no qual a pergunta sobre o sentido
de ser parece silenciada que o sentido de ser se mostra com maior eloquência. Elencamos três
fenômenos do nosso hoje e que correspondem, respectivamente, ao pensamento anterior sobre
linguagem, história e técnica. Optamos por uma exposição livre, ao modo de ensaios filosóficos de
tais fenômenos, porque esta também é a maneira pela qual podemos evidenciar um certo sentido
possível de um discurso sobre o nosso hoje. Com isto não dizemos propriamente que queremos
prover uma indicação formal de estilo para a filosofia atual, mas tão somente queremos deixar fazer
ver, neste modo do ensaio, como pode ser possível que o próprio desse pensamento ainda encontre a
ressonância do sentido de ser, num tempo em que todo dizer é informação. Por trás da forma e
método com o qual nosso exercício final se apresenta, suscitamos a questão de como o modo de
pensar, tanto da Antiguidade como de qualquer modo fundamental, é num certo sentido inacessível
para nós, porque já nos transformamos em um outro. Buscamos mostrar a impossibilidade de um
filosofar no hoje que incorpore o filosofar dos pensadores fundamentais perdido no tempo e
desprovido do hoje, ou seja, num certo sentido, colocamos a pergunta sobre a possibilidade da
filosofia no nosso hoje.
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Evidentemente, assumimos por um lado o risco, arriscamos o projeto filosófico – mas ao
mesmo tempo, se pensarmos que, em tempos de informação, reviver o modo pensar dos grandes
pensadores já não mais é possível, também nos deixamos à simplicidade do pensamento livre sobre
o que hoje é. Nesta simplicidade, percebemos que não pensamos como Heidegger, mas podemos
pensar com Heidegger (e talvez esta seja uma tarefa muito mais difícil de ser alcançada). Desta
maneira, aprendemos com ele uma última lição, o sentido do que ele nomeou de serenidade: o
esforço do pensador não é em propor uma direção para o desmantelamento da situação tecnológica
atual ou futura, mas assumir sua condição fundamental de ser este sem-saída, aceitar o seu destino,
afirmar-se neste destino, perceber o limite de sua agência como o mais autêntico agir que é sempre
'no limite'. Com isto, aceitamos que não há nada que possa ser feito pelo homem no sentido de
transformação de sentido; não há intervenção que a filosofia possa 'operar' nesse sentido. Ainda
assim, é importante reconhecer que é tarefa legítima as ciências humanas assumir para si um
esforço de investigação em favor de maneiras sustentáveis de se viver em sociedade, de como
podemos em certa medida manipular os eventos dados no tempo e usar o nosso saber científico em
prol do bem da humanidade. A questão que deve se colocar para a filosofia no entanto é, em que
medida podemos sustentar um discurso no qual tentamos salvar o homem dele mesmo, ou seja, ao
exemplo de Édipo, como devemos interpretar essa posição de contradição na qual somos ao mesmo
tempo salvador e algoz. Somente um pensamento como o da serenidade se oferece como caminho.
Pensamos o sentido de serenidade lembrando dos versos de Pedro que abriram este capítulo,
serenidade como temperança. Serenidade é esta afinação com o tempo do mundo, na qual o pensarsentido da filosofia encontra seu tom. Num tempo de informação, no qual somos assolados pelas
possibilidades iminentes de um fim que nos espreita, no qual procuramos saber de tudo a qualquer
preço, temperança se mostra como uma postura do homem determinado com um decidido, que
afirma e assume o seu modo fundamental técnico de ser, agir, saber, estar no mundo.
Somente com esta postura pode a filosofia reclamar para si o seu hoje. Assim, pensar
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filosoficamente o nosso hoje, em tempos de informação, quando o modo de pensar dos pensadores
já se fechou para nós e de onde vemos o pensar do próprio Heidegger se esvanecer como se
olhássemos para trás e o víssemos já ali, dobrando a esquina; nesse instante, só podemos sustentar
um manter e afirmar esta distância, essa disrupção como o caráter de nossa própria ligação com a
herança da tradição. O pensar-sentido da filosofia, a filosofia ela mesma, nos aparece como
ameaçada pela era da tecnologia da informação, porque não é mais possível ouvir, olhar com os
olhos da filosofia como até então a conhecíamos – hoje somente é possível ouvir e ler informação;
isto quer dizer, somente é acessível para nós um dizer que faz sentido, não um dizer sentido. Neste
círculo cibernético no qual a humanidade encontra-se encerrada, se buscamos manter uma postura,
ela é esta da qual nos fala Heidegger:
Mas o homem da civilização mundial pode romper o cerco que fecha seu destino ?
[…] Sem dúvida, não se trata com este feito de romper o cerco. Necessária demora
a intuição de que um tal pensar não é um simples prelúdio de uma ação, mas
continua a ser a ação decisiva ela mesma, pela qual a relação do homem com o
mundo em geral pode somente começar a se modificar. […] Necessária demora a
intuição de que um tal pensar não é um ato que nós fazemos de nossa própria
vontade: que o pensar se engaja na região de onde a civilização mundial de hoje
que tornou-se planetária teve seu começo. (HEIDEGGER, 1983, 22, tradução
nossa).

Assim, aprendemos com Heidegger, que só nos resta como caminho de pensamento interpretar, no
esvaziamento da linguagem, da ciência e do objeto um fenômeno privilegiado, no qual no extremo
da posição na qual nos encontramos, apenas podemos nos afirmar nesse limite do humano e nesta
afirmação sustentar a intuição do sentido de ser. Esta nos parecer ser a tarefa da filosofia, não
importa o quão hoje sem sentido ela nos pareça.
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GLOSSÁRIO ALEMÃO – PORTUGUÊS BRASILEIRO
[Allgemeine Regelungstechnik] Técnica do Controle Geral
[Augenblick] …........................ Instante
[Ausgelegtheit].......................... Ter-sido-interpretado
[Eigentlichkeit]......................... Propriedade
[Geschichtlichkeit]................... Historicidade
[Geschick]................................ Destino
[Ge-Stell].................................. Enquadramento
[teknische Sprache].................. Linguagem técnica
[Allgemeine Regelungskunde]

Teoria geral da regulação

[Anwesen].................................. Vigente
[Be-deuten]................................ Significar
[Benachrichtung]........................ Comunicação
[Berechenbarkeit]....................... Calculabilidade
[Besinnung]................................ Pensar-sentido
[Bestand].................................... Recurso
[bestellbar]................................. Disponível
[Bestellen].................................. Dis-posição
[Dasein]..................................... Presença
[Datierbarkeit]............................ Databilidade
[Durchbruch].............................. Irrupção
[Eindeutigkeit]............................ Univocidade
[Entdeckheit].............................. Desvelamento
[Entzug]...................................... Retraimento
[Ereignis].................................... Evento-apropriador
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[Er-lebnis].................................... Vivência
[Extensão]................................... Erstreckung
[Faktizität].................................. Faticidade
[Fug]........................................... Ajuste
[Gefahr]...................................... Perigo
[Gegenstand]............................... Objeto
[gegenständige]........................... Objetado
[Gegenständlichkeit]................... Objetidade
[Gegen-wart]............................... Presente
[Gegenwärtige]............................ Atualização
[Gelassenheit].............................. Serenidade
[Geschehen]................................. Acontecimento
HistóriaErro! Indicador não
[Geschichte]................................
definido.
[geschichtslos]............................. Sem-história
[Gewesenheit].............................. Vigor-de-ter-sido
[herausfordernde Stellen]............ posicionar provocante
[hergestellbar]............................. Produzível
[hergestellt]................................. Produzido
['Historie']................................... Historiografia
[In-der-Welt-seinErro!
Indicador não

Ser-no-mundo

definido.........................
[Jezt-Zeit]................................... Tempo-agora
[Kunde]....................................... Sabedoria
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[Machenschaft]........................... Maquinação
[Mitsein]...................................... Ser-com
[modernen Technik].................... Técnica moderna
[modernen Technologie]............. Tecnologia moderna
[Objekt]...................................... Objeto
[Objektivierung]......................... Objetivação
[Objektivität].............................. Objetividade
[Öffentlichkeit].......................... Publicidade
[Ortschaft].................................. Localidade
[ragen sich regen]....................... Insurgir
[rechnende Denke]...................... Pensamento calculativo
[Schein]....................................... Aparência
[schon-gewesen-Sein]................. Já-ter-sido
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[Seinsgeschichte]........................
definido. de ser
[Seinsvergessenheit]................... História do esquecimento de ser
[Sorge]......................................... Cura
[Steuern]...................................... Governar
[tool-being].................................. Ser-instrumento
[Überlieferung]........................... Tradição
[Überschattung]........................... Superposição
[Überschwung]........................... Superoscilação
[Überwindung]........................... Superação
[Umsicht].................................... Circunvisão
[Um-zu]...................................... Ser-para
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[uneigentliche Geschichtlichkeit] Historicidade imprópria
[Verständnis]................................ Compreensão
[Verstehen]................................. O compreender
[Vollendung der Technik]............ Acabamento da técnica
[Vorausgeworfensein]................ Ser-lançado-adiante
[Vorgang]................................... Processo
[Vorhandenheit].......................... Simplesmente-dado
[Vorstellung]............................... Representação
[Wanderschaft]............................ Errância
[Weltanschaaung]........................ visão de mundo
[Wesen]....................................... Essenciar
[willentlich-wissendes]............... Deliberadamente-ciente
[Zuhandenheit]........................... Manualidade.
[Zukunft].................................... Porvir
[Zwischen]................................. Entre
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Acabamento da técnica............. [Vollendung der Technik
Acontecimento.......................... [Geschehen]
Ajuste …................................... [Fug]
Aparência.................................. [Schein]
Atualização................................ [Gegenwärtige]
Calculabilidade......................... [Berechenbarkeit]
Circunvisão.............................. [Umsicht]
Compreensão...........................

[Verständnis]

Comunicação............................ [Benachrichtung]
Cura.......................................... [Sorge]
Databilidade.............................. [Datierbarkeit]
Deliberadamente-ciente........... [willentlich-wissendes]
Destino...................................... [Geschick]
Desvelamento........................... [Entdeckheit]
Dis-posição............................... [Bestellen]
Disponível................................. [bestellbar]
Enquadramento........................ [Ge-Stell
Entre......................................... [Zwischen]
Errância.................................... [Wanderschaft].
Erstreckung............................... [Extensão]
Essenciar.................................. [Wesen]
Evento-apropriador................... [Ereignis]
Faticidade …............................. [Faktizität]
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Governar..................................

[Steuern]

História …................................ [Geschichte]
História de ser............................ [Seinsgeschichte]
história do esquecimento de ser [Seinsvergessenheit]
historicidade imprópria............. [uneigentliche Geschichtlichkeit]
Historicidade............................ [Geschichtlichkeit]
Historiografia............................ ['Historie']
Instante..................................... [Augenblick]
Insurgir..................................... [ragen sich regen]
Irrupção..................................... [Durchbruch]
Já-ter-sido................................. [schon-gewesen-Sein]
Linguagem técnica.................... [teknische Sprache]
Localidade................................ [Ortschaft]
Manualidade............................

[Zuhandenheit]

Maquinação.............................. [Machenschaft]
O compreender......................... [Verstehen]
Objetado.................................... [gegenständige]
Objetidade................................. [Gegenständlichkeit]
Objetivação............................... [Objektivierung]
Objetividade.............................. [Objektivität]
Objeto........................................ [Gegenstand]
Objeto …................................... [Objekt]
Pensamento calculativo............ [rechnende Denke]
Pensar-sentido........................... [Besinnung]
Perigo........................................ [Gefahr]
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Porvir........................................ [Zukunft]
posicionar provocante ….......... [herausfordernde Stellen]
Presença.................................... [Dasein]
Presente..................................... [Gegen-wart]
Processo................................... [Vorgang]
Produzido.................................. [hergestellt]
Produzível …............................ [hergestellbar]
Propriedade............................... [Eigentlichkeit]
Publicidade............................... [Öffentlichkeit]
Recurso..................................... [Bestand]
Representação........................... [Vorstellung]
Retraimento............................... [Entzug]
Sabedoria.................................. [Kunde]
Sem-história.…......................... [geschichtslos]
Ser-com..................................... [Mitsein]
Ser-instrumento........................ [tool-being]
Ser-lançado-adiante.................. [Vorausgeworfensein]
Ser-no-mundo........................... [In-der-Welt-sein]
Ser-para.................................... [Um-zu]
Serenidade................................. [Gelassenheit]
Significar..............................

[Be-deuten]

Simplesmente-dado.................. [Vorhandenheit]
Superação................................. [Überwindung]
Superoscilação......................... [Überschwung]
Superposição...........................

[Überschattung]
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Técnica do Controle Geral....... [Allgemeine Regelungstechnik]
técnica moderna........................ [modernen Technik]
tecnologia moderna ….............. [modernen Technologie]
Tempo-agora............................. [Jezt-Zeit]
Teoria geral da regulação.......... [Allgemeine Regelungskunde]
Ter-sido-interpretado................ [Ausgelegtheit]
Tradição.................................... [Überlieferung]
Univocidade.............................. [Eindeutigkeit]
Vigente...................................... [Anwesen]
Vigor-de-ter-sido....................... [Gewesenheit]
visão de mundo.......................... [Weltanschaaung]
Vivência …............................... [Er-lebnis]
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APÊNDICE A: Nota Explicativa sobre o trabalho de tradução

Sempre que possível, procuramos fazer uso da terminologia heideggeriana de acordo com a
tradução oficial para a língua portuguesa brasileira, salvo os casos especificados em notas de
rodapé, onde procuramos justificar, de acordo com nossa linha de interpretação, a razão da adoção
de uma terminologia alternativa. No tocante à nossa tradução em citações, aquelas extraídas de
obras que ganharam uma versão para o português brasileiro após o ano de 2008 devem ser
consideradas traduções provisórias e serão substituídas oportunamente pela tradução oficial dos
determinados trechos em sua íntegra, como é o caso dos Vol. 9, 66, entre outros. Apenas no caso
específico do Vol. 40 foram usadas alternadamente tradução nossa (para uma exceção, devido a sua
relação direta com o Vol. 53) e nas demais citações a tradução oficial, ambas indicadas pelo sistema
autor-data nas Referências.
Foram listados no Glossário Alemão-Português Brasileiro, Português Brasileiro-Alemão,
termos considerados por nós como centrais na tese, incluindo terminologia de outros autores além
de Heidegger, seguidos de uma referência da seção em que constam pela primeira vez. Também os
termos do glossário não refletem exclusivamente a tradução em vigor, mas a tradução interpretativa
que mais se adequa ao contexto específico da passagem em sua relação com a tese.
A referência à ordem de volumes das Obras Completas apresentada na Tabela 1, tem apenas
o objetivo de auxiliar o curso de uma leitura com foco na compreensão da unidade da obra de
Heidegger, devendo ser considerada portanto uma ferramenta auxiliar de compreensão textual, não
estando em conformidade com as regras da ABNT, que não prevê uma regra precisa para a
especificação de obra em múltiplos volumes com uma dinâmica peculiar de publicação, como é o
caso das Obras Completas lançadas pela editora Vittorio Klostermann.
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