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RESUMO 

COSTA, Poliana Emanuela. Heidegger e a técnica moderna. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

 
O objetivo geral da pesquisa consiste em esclarecer e discutir a contribuição original de 

Martin Heidegger para a reflexão filosófica sobre a essência da técnica moderna. Para 

tanto, estruturou-se o percurso interpretativo da presente dissertação em dois momentos 

fundamentais. Em um primeiro momento, apresentamos a interpretação heideggeriana 

da essência da era moderna que, por sua vez, será reconhecida a partir do fundamento 

metafísico que funda a essência da ciência moderna, qual seja: a subjetividade que 

representa, calcula, controla e produz o real. Veremos que, nesse contexto, a ciência 

moderna foi pensada ainda ao lado da técnica moderna, o que vai mudar 

consideravelmente a partir dos escritos do pós-guerra, nos quais Heidegger pensa a 

ciência moderna a partir de um processo muito mais amplo e fundamental em que já 

vem se desdobrando a essência da técnica. Assim, em um segundo momento, 

analisaremos de que modo, para Heidegger, a moderna metafísica da subjetividade 

atingiu o seu acabamento na época da técnica moderna a partir do princípio de controle 

e planificação dos entes em geral (Gestell), revelando o sentido não-técnico da técnica 

(para além da visão antropológica, humanista e instrumental) bem como o caráter 

ameaçador da técnica moderna em seu projeto de conversão do ente em fundo de 

reserva (Bestand). 

 

 

Palavras-chave: Modernidade, Técnica Moderna, Metafísica, Tecnologia, Heidegger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to clarify and discuss the original contribution 

of Martin Heidegger's philosophical reflection on the essence of modern technique. For 

this purpose, it was structured the interpretative course of this dissertation in two 

essential moments. At first, we present Heidegger's interpretation of the essence of the 

modern age which, in turn, will be recognized from the metaphysical foundation that 

establishes the essence of modern science: the subjectivity that represents, calculates, 

manages and produces the real. We will see which, in this context, modern science was 

still thought close to the modern technology, what will change considerably from the 

writings of the post-war, in which Heidegger thinks modern science from a much 

broader and essential process in that the essence of the technique has already been 

unfolding. Thus, in a second moment, we will analyze how, for Heidegger, the modern 

metaphysics of subjectivity reached its completion at the time of modern art from the 

principle of control and planning of entities in general (Gestell), revealing the non-

technical sense of the technique (beyond the anthropological, humanistic and 

instrumental view) as well as the threatening character of modern technique in its 

conversion project of the entity from the reserve fund (Bestand). 

Keywords: Modernity, Modern Technique, Metaphysics, Technology, Heidegger. 
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Introdução 

 

O objetivo geral do presente estudo consiste em esclarecer e discutir a 

contribuição original concedida por Martin Heidegger à reflexão filosófica sobre a 

essência da técnica moderna. Para tanto, estruturou-se o percurso interpretativo desta 

dissertação em dois momentos fundamentais. Demonstraremos, no primeiro capítulo, o 

percurso traçado por Heidegger no que diz respeito às bases metafísicas da 

modernidade, era em que o mundo foi convertido em imagem pela subjetividade que 

representa e produz. Analisaremos de que modo o transcurso histórico modernidade se 

encontra arraigado ao projeto condutor da metafísica que, por sua vez, caracteriza-se 

pela concepção de ente como fundamento de verdade. Trata-se de apresentar um exame 

da interpretação crítica que o autor elaborou a respeito da modernidade, visto que, 

segundo Heidegger, a essência da era moderna se deixará reconhecer a partir do 

fundamento metafísico que funda a essência da técnica moderna, qual seja: a 

subjetividade (Cf. HEIDEGGER, 2002a, p. 97). Com efeito, veremos, no segundo 

capítulo do presente estudo, de que modo, segundo Heidegger, somente no 

encaminhamento da história moderna e no advento do domínio planetário do homem 

tecnicamente organizado esse fundamento metafísico da modernidade atinge o todo de 

sua história, em sua extrema possibilidade. Apresentaremos em que medida, nesse 

contexto mais tardio do pós-guerra, a ciência moderna já não foi mais pensada por 

Heidegger apenas ao lado da técnica moderna como processos paralelos, uma vez que a 

própria essência da ciência moderna, segundo o filósofo é parte essencial da própria 

natureza técnica, operando a partir do princípio do controle e da planificação dos entes 

em geral (Gestell) que converte o ente em seu todo em fundo de reserva (Bestand).  

Trata-se de reconstruir e analisar a compreensão heideggeriana da era moderna 

em seu caráter epocal e o seu vínculo essencial com a ciência e a técnica. Contudo, não 

investigaremos o pensamento do autor sobre a técnica moderna em todo o seu percurso 

de lenta meditação e aprofundamento teórico que, mesmo sem contradição ou drástica 

ruptura interna, possui diferentes contextos de discussão, tais como a ontologia 

fundamental de Ser e Tempo, passando pelos escritos da segunda metade dos anos 30, 

atravessando os anos 40 e chegando ao período pós-guerra, com os textos dos anos 50 e 

60. É amplamente conhecido que, após a chamada viragem ou inflexão (Kehre) do 

pensamento heideggeriano, a ciência e a técnica assumiram importância decisiva para o 
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autor, diferentemente do contexto de reflexão que marca os textos que giram ao redor 

do projeto da ontologia fundamental de Ser e Tempo. Servirão de base para a análise a 

seguir os textos A era da imagem de mundo (de 1938) e os escritos mais tardios de 

Heidegger, publicados na década de 50 e 60, tais como A questão da técnica, O fim da 

filosofia e a tarefa do pensamento, Ciência e pensamento do sentido, A Superação da 

Metafísica, Nietzsche I e II, entre outros.  

Ainda que não faça parte dos propósitos do presente estudo elucidar 

minuciosamente as diferenças na abordagem heideggeriana da relação entre ciência, 

técnica e modernidade, sabemos que o texto A era da imagem de mundo, situado no 

final dos anos 1930 e meados dos anos 1940, exprime uma interpretação ainda não 

totalmente madura ou desenvolvida do autor sobre as determinações metafísicas da 

ciência e da tecnologia na era moderna, pois somente após a Segunda Guerra a 

meditação heideggeriana foi aprofundada e conduzia ao Gestell como conceito 

fundamental não apenas para um amplo diagnóstico crítico da modernidade, mas para a 

interpretação do presente enquanto “era da metafísica consumada”, isto é, enquanto 

última época da História da Metafísica. Embora não possa elucidar todo o processo de 

constituição da modernidade como era da técnica, a análise do mundo como imagem 

lança luz sobre as bases metafísicas do advento da técnica moderna. Nessas bases estão 

enraizadas a conversão histórico-ontológica do ente em seu todo em objetividade 

calculável pelo auto-asseguramento do sujeito que se torna, assim, centro de referência 

do mundo. No período pós-guerra, Heidegger dirá que o domínio planetário do homem 

tecnicamente organizado, primeiramente fundado nos termos de uma oposição sujeito-

objeto, atingiu a sua extrema possibilidade no Gestell, inaugurando o definitivo 

acabamento da metafísica com a determinação do próprio homem como recurso 

disponível (Bestand). Cumpre analisar no decorrer desta pesquisa de que modo, sob o 

domínio do Gestell, não haverá mais sujeitos e objetos, pois tanto o homem quanto o 

mundo foram desafiados pela interpelação provocadora do pensamento calculador. 

Tal discussão se desdobrará a partir do momento em que tratarmos da questão da 

subjetividade no pensamento de Heidegger, tendo como escopo principal a sua crítica à 

noção de fundamento. A metafísica é, para Heidegger, a fundamentação da entidade ou 

da verdade do ente enquanto ente na totalidade, sob a forma da substancialidade e da 

subjetividade. Nesse sentido, procuramos discutir essa concepção consolidada na 

modernidade como ideia embrionária pertencente inicialmente à metafísica ocidental. 
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No segundo capítulo, caracterizaremos a meditação heideggeriana sobre a 

essência da técnica, isto é, sobre o que nela vige. Apresentaremos um exame da 

interpretação crítica que o autor elaborou a respeito da modernidade, visto que, segundo 

Heidegger, a essência da era moderna se deixará reconhecer a partir do fundamento 

metafísico que funda a essência da técnica moderna. Trata-se, portanto, de investigar de 

que modo a meditação heideggeriana sobre a técnica moderna está vinculada ao modo 

como a metafísica funda a verdade do ente enquanto tal na totalidade, isto é, como um 

ente eterno e imutável à margem dos desdobramentos históricos edificando, assim, a 

história do Ocidente. Analisaremos os caminhos realizados por Heidegger para elaborar 

uma concepção ontológica sobre a técnica moderna, ou seja, vinculada à abertura ou o 

desencobrimento do ser e o modo como essa abertura atinge e reivindica o homem 

como ser-no-mundo, trazendo o ente à vigência, para além da visão antropológica, 

humanista e instrumental que considera a técnica como perseguição de fins e aplicação 

de meios, uma atividade inteiramente voltada para as realizações do homem.  

  Por esta via, esta pesquisa tem como fio condutor o exame da relação entre 

metafísica, modernidade e técnica a partir de diferentes escritos de Heidegger, com 

maior ênfase sobre os seguintes textos fundamentais: Língua de tradição e Língua 

técnica (1962); O fim da filosofia e a tarefa do pensamento (1966); A época das 

imagens do mundo (1938); A questão da técnica (1953) e A superação da metafísica 

(1954). É, contudo, desnecessário enumerar o universo de textos utilizados para a 

compreensão e a interpretação do tema posto em causa no presente estudo. A utilização 

dos textos será observada pelo leitor não somente nas citações, mas, sobretudo, no 

próprio encadeamento das análises de cada capítulo. Os diferentes escritos do autor 

serão utilizados como via de acesso interpretativa ao tema aqui investigado, 

apropriando-se das passagens em que tais textos abordam explicitamente a questão da 

técnica ou analisam aspectos que contribuem decisivamente para a compreensão desse 

tema. Utilizaremos também uma bibliografia secundária, cujos comentadores da obra de 

Heidegger servirão como fonte de maior esclarecimento de ideias, como também nos 

ajudarão no percurso da interpretação das reflexões do filósofo estudado no que se 

refere ao tema proposto. Portanto, o presente estudo investiga a reflexão heideggeriana 

sobre a relação entre metafísica, modernidade e técnica à luz de diferentes textos do 

pensador e comentadores, sem pretender transformar esta dissertação em uma leitura 



14 

 

 

sistemática ou um comentário geral acerca do conjunto da já tão extensa obra publicada 

de Heidegger.  

 Desse modo, procuramos evidenciar analisar a importância de questionarmos a 

técnica moderna à luz do pensamento de Heidegger, sobretudo, para compreendermos 

que ela não é de forma alguma um modo neutro de lidar com a natureza. Heidegger não 

sugere nenhuma maneira específica de apresentar a técnica, antes, o que o filósofo 

propõe é que pensemos a técnica livremente, isto é, que consigamos apresentar outra 

compreensão daquela proposta pela modernidade. É por este viés que Heidegger 

constrói sua crítica sobre o mundo moderno. De maneira ainda mais específica, trata-se, 

na verdade, de discutir a questão da técnica para além das concepções mais usuais que 

se sobrepõem na modernidade, a saber: a técnica como um meio para um fim ou como 

instrumentalidade. 

Pensar a essência da técnica de acordo com Heidegger significa, de fato, 

enfatizar a sua recusa à determinação instrumental da técnica. Essa perspectiva do 

pensamento heideggeriano se dá, sobretudo, por defender que a essência da técnica, 

enquanto desencobrimento ou abertura do mundo, não resulta do mero fazer dos 

homens, de algum empreendimento humano, atividade isolada do homem, ou, como diz 

Heidegger “não acontece apenas no homem e nem decisivamente pelo homem” (2008a, 

p. 27), pois o desencobrimento do ente na totalidade não é uma produção humana, e sim 

uma abertura que abarca e apela pelo homem enquanto ser-no-mundo. De outro modo, a 

técnica é um destino histórico, é um modo de ser, cujo processo é conduzido pelo 

homem por sua constituição histórica e não absoluta e, nesse sentido, o homem não 

pode fundamentar como verdade essencial nenhum ente fora da perspectiva temporal. 

Heidegger efetuou um aprofundado diálogo entre o mundo grego e o mundo 

moderno, evidenciando que a técnica (téchne), para os gregos, consistia em um 

desencobrir que se desdobrava em pro-duzir (poiesis), levar à frente ou desabrigar e, 

portanto, assim como a natureza (θύζις), participa dos processos de trazer o ente à 

vigência e fazer vir a ser o ente no aberto. Como diz Platão (Banquete, 205b): “Toda 

causa (aitía), seja ela qual for, do que passa de não ente a ente, é produção (poíesis)”. 

Heidegger traduz para o alemão o movimento da poiesis com o termo her-vor-bringen, 

verbo hifenizado para destacar que todo produzir é um trazer e conduzir para diante, um 

pro-ducere (Herkunft), que significa o movimento de levar ou chegar (-ducere) diante 

de (pro-), isto é, o movimento de deixar e fazer chegar a ser o que ainda não é, um fazer 
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emergir algo que não se mostraria senão através da técnica. É esta, portanto, a região a 

partir da qual a técnica manifesta a sua essência, qual seja: o desvelamento ou o 

desencobrimento (Unverborgenheit).  

É a partir dessa análise que Heidegger ressalta o caráter do saber característico 

da téchne grega, ao invés do fazer. Por outro lado, a singularidade de tal característica 

não a exime da lida ou manuseio para com o objeto. Mas o cerne da questão no que diz 

respeito ao modo da téchne grega consiste no que Heidegger considera uma 

possibilidade da técnica não ser definida apenas como simples produção ou fabricação, 

sentidos imperantes na modernidade. O filósofo vê na téchne grega um modo de 

desencobrimento do ente. 

É nesse campo de discussão que se torna premente a questão da técnica 

moderna, isto é, existe ainda na modernidade um desencobrimento do ente? De acordo 

com Heidegger, existe um tipo de desvelamento característico da época moderna que 

não é o de pro-ducere, no sentido de fazer da técnica um meio para fazer emergir do 

ente algo que por si só não se mostraria. O sentido da técnica moderna, segundo o 

filósofo alemão aparece como uma forma de retenção da natureza. Um modo de lidar 

que se insurge unilateralmente, o homem moderno se apodera dos recursos da natureza 

para transformá-la em fundo de reserva. Assim, o modelo de técnica presente na era 

moderna é fruto de uma vontade de dominação, e não mais de desencobrimento do ente. 

Constrói-se, desse modo, o escopo da crítica de Heidegger à modernidade. Uma 

crítica que começa a ser erguida não a partir de um conservadorismo ou de uma 

nostalgia que impele a um pessimismo em relação ao desenvolvimento do mundo 

moderno. Heidegger, através do seu olhar perscrutador sobre a modernidade, quer 

meditar sobre a técnica não a partir de um caminho traçado pelo homem para dominar a 

natureza; por isso a sua crítica pretende recuperar o sentido de “técnica” proveniente 

dos gregos antigos. 

Sendo assim, esta pesquisa pretende contribuir para a compreensão do modo 

como o pensamento heideggeriano favorece uma reflexão sobre o sentido não-técnico 

da técnica e sobre o caráter ameaçador da técnica moderna que já teria atingido a 

essência do homem na contemporaneidade, afastando-o de um desencobrimento mais 

originário do mundo. 

Heidegger faz uma análise da modernidade que não desconsidera o caráter 

desencobridor da técnica, pois demonstra sua preocupação quanto ao modo em que se 
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dá este desencobrimento. Em outros termos, na era moderna, a técnica desvela o ente 

como disponibilidade. Ergue-se, então, um modelo de subjetividade preponderante em 

nosso tempo. A subjetividade aqui tratada diz respeito ao modo como os entes são 

vistos, isto é, como disponibilidade constante através da projeção da racionalidade 

científico-tecnológica. Eles existem como uso contínuo para um sujeito que determina o 

que é o ser. É diante dessa determinação subjetiva que os entes na modernidade são 

desencobertos ou como afirma Heidegger, desvelados.  

Podemos perceber que a discussão aqui intentada parte de um contraponto entre 

a téchne grega e como é erguido pela modernidade um novo modelo de técnica. 

Entretanto, Heidegger não estabelece um rompimento radical entre estas duas formas de 

lidar com o ente, uma vez que ambas tem em comum um modo específico de abordar o 

ente. Analisemos que tipo de desencobrimento se dá na época moderna. É a partir dessa 

análise que Heidegger quer recuperar o sentido de técnica nos moldes gregos, para além 

de um simples fazer, fabricar e, por conseguinte, reter os recursos desse ente. 

  Trata-se de pensar a essência da técnica como aquilo que impulsiona as 

potencialidades da natureza a expressar-se de maneira não subjugada, mas de forma 

reveladora dos entes. Heidegger considerou que a técnica não é uma invenção humana, 

mas antes um acontecimento ontológico, que ocorre no desvelamento dos entes em 

geral. Como diz Zimmermann: “O desvelar dos entes não deve ser interpretado como 

ocorrendo com vista a um qualquer propósito instrumental, como, por exemplo, o de 

aumentar o poder humano, mas deve antes ser considerado como desprovido, em última 

instância, de finalidade” (1990, p. 186). Heidegger buscou evidenciar a natureza 

ontológica ou desveladora da técnica, abrindo “caminho para além da era no niilismo 

tecnológico, ao definir a téchne como o desvelamento apropriativo do ser dos entes, em 

vez de produção industrial irrefreável” (Cf. ZIMMERMANN, 1990, p. 186). 

Contudo, é necessário perceber de que modo Heidegger não adota uma postura 

maniqueísta, isto é, ele não se limita a defender uma posição afirmativa ou negativa em 

relação à técnica. O que interessa para o autor é explorar a questão da técnica até suas 

extremidades. As extremidades da técnica moderna não se abrem na manifestação 

ôntica, isto é, no mundo dos entes, mas meditando sobre a sua essência.  

Para compreendermos mais claramente a essência da técnica e, por conseguinte, 

a crítica de Heidegger à modernidade, é necessário analisar mais cuidadosamente o seu 

pensamento. A técnica moderna se torna inacessível em sua essência se não for pensada 
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no horizonte da história da metafísica. Heidegger vai buscar na história da metafísica os 

elementos primordiais que compõe o “esquecimento do ser”. O ser foi transformado em 

ente pela metafísica que, voltando-se para a presentidade dos entes, tornou-se o núcleo 

decisivo da essencialização histórica do pensamento ocidental. O ser foi entificado pela 

metafísica a partir do momento em que foi concebido como a presença constante, o 

sempre-presente ou a subsistência do presente. 

Na época moderna, somos tomados tão somente pelo que ela nos apresenta, isto 

é, todo o aprimoramento das invenções de outras épocas como também pela criação de 

novas utilidades que tão logo se fazem necessidades urgentes para o homem moderno. 

Diante desse processo de esquecimento de sua existência ontológica, o homem moderno 

se vê absorvido por si mesmo e pelo que pode disponibilizar. É neste contexto, que 

segundo Heidegger, o homem mergulha em uma espécie de niilismo ao ponto da técnica 

se transformar no ponto máximo de chegada da compreensão do ser. Esse tipo de visão 

e posicionamento do homem moderno frente ao mundo, a natureza e a si mesmo é o 

culminar do posicionamento proposto inicialmente pela metafísica ocidental.  

É diante dessa perspectiva que Heidegger retoma a questão da técnica pelo viés 

das concepções erigidas na modernidade, tendo como fundamento a metafísica. Em 

outras palavras, a técnica moderna é a extrema possibilidade da entificação do ser 

gestada e nutrida pela metafísica ocidental. Confirma-se, pois, que a técnica não é um 

meio de apropriação da natureza usado unilateralmente pelo homem. Esse uso e 

manipulação dos meios de produção que hoje se sobressaem de maneira desenfreada, 

segundo Heidegger, não pertencem tão somente ao domínio humano, mas necessitam 

ser pensados no arcabouço da metafísica como dissimulação do ser através da evidência 

do ente.  

A essência da técnica, segundo Heidegger, não é nada de técnico. Por isso, 

enquanto permanecermos atrelados às concepções vigentes sobre a técnica moderna, 

não teremos como constituir uma proximidade original com a sua essência. Veremos 

que as concepções mais correntes sobre a técnica moderna se constituem somente como 

um meio de conduzir ou proceder do homem frente à natureza para atingir os fins e que 

podem ser evidenciadas a partir do coroamento da modernidade com o racionalismo 

cartesiano. 
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1. As bases metafísicas da modernidade científico-tecnológica: 

 
1.1. A era da metafísica consumada: a verdade como certeza da 

subjetividade:  

 

A era moderna traz consigo, além de um percurso histórico que apresenta 

profundas transformações no mundo, a certeza de que estas transformações se sustentam 

a partir do próprio homem. Percebemos nesse sentido, que a relação do homem com o 

mundo moderno apresenta características conflitantes. De um lado, o homem da era 

moderna se mostra com todo ímpeto e poder de decisão sobre os acontecimentos da 

nova era que atravessam todos os seguimentos da vida humana e o modo de estar e lidar 

com o mundo. De outro, a complexidade de tais transformações chama a atenção para se 

pensar até que ponto a certeza que o homem possui de que é o senhor absoluto do 

mundo moderno é benéfica para a humanidade.   

É diante do caráter conflituoso e complexo da era moderna que Heidegger lança 

sua crítica a partir de uma discussão sobre as bases da modernidade. O filósofo tenta 

compreender as razões pelas quais a subjetividade e a certeza se tornaram os pilares de 

sustentação da era moderna. Heidegger faz um percurso de volta até a antiga metafísica 

com o propósito de demostrar que nela se encontram os fundamentos para a 

compreensão do mundo moderno. Dito de outro modo, Heidegger vê na metafísica 

clássica o início da entificação do ser, o ser pensado e determinado a partir de um 

princípio subjetivo como uma constante presença imóvel e imutável à margem das 

próprias transformações históricas.  

A ideia de funcionalidade, quer dizer a ideia de que todo e qualquer ente tem que 

estar necessariamente disponível para servir como fonte de recurso à tecnologia 

moderna, coloca o homem no centro de todas as articulações de decisão da 

modernidade. Assim, podemos perceber a relação entre a antiga metafísica e a era 

moderna. O homem do período metafísico clássico pensa o ser como o eternamente 

presente. O ser se revela a partir do desencobrimento dos entes. Para a metafísica 

clássica, o ser é constante presença na medida em que produz a coerência do real. 

Podemos então, perceber traços semelhantes entre a metafísica clássica e a 

modernidade. O ser se revelando a partir dos entes permite que o mundo seja ordenado, 

uma vez que a metafísica clássica pensava o ser como essência permanente do real. Já 

na modernidade o mundo e a natureza são determinados e projetados através da 
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subjetividade que calcula, objetiva e prevê toda a realidade. “A ciência moderna é 

baseada nesta mudança da experiência da presença do ente para a objetidade” (Cf. 

HEIDEGGER, 2001, p. 126-127). De acordo com os textos trabalhados neste capítulo 

(“A época da imagem de mundo” e a conferência “O fim da filosofia e a tarefa do 

pensamento”, “Ciência e pensamento do sentido”), Heidegger caracteriza a era moderna 

como um momento ou desdobramento histórico em que mais uma vez o homem aparece 

como fundador de verdade. Nesse sentido, a era moderna é compreendida, segundo 

Heidegger como uma consequência inevitável da história do ser. A História do Ser, 

desde a metafísica se caracteriza por seu esquecimento, assim, esquecendo o ser, o 

homem o substitui pelo ente, tornando-se o centro e a referência do ente na totalidade. 

Diante desse domínio proposto pelo (sujeito, cogito), o homem assegura a 

previsibilidade do mundo e da natureza. Mundo e natureza são calculados e retidos 

como fonte de recursos. Vejamos o que afirma Heidegger neste contexto: 

 

A história do ser não é a história do homem e da humanidade, nem a história 

do relacionamento humano com os entes e com o ser. A história do ser é ser-

ele-mesmo, e apenas ser. Contudo, uma vez que o ser carece do ser humano 

[Menschenwesen], para fundamentar a sua verdade nos entes, o homem 

permanece atraído para a história do ser, mas apenas e sempre no concernente 

à maneira como ele adquire a sua essência [Wesen] a partir da relação do ser 

consigo, e em conformidade com este relacionamento perde a sua essência, 

negligencia-a, cede-a, fundamenta-a, ou a dissipa-a (Apud, Zimmerman, 

1990, p. 256). 

 

De acordo com Heidegger, a época moderna parece ser mais um período de 

ocultamento do ser. Entretanto, vale ressaltar que negligenciando, cedendo, 

fundamentando ou dissipando o ser, é sempre com ele que o homem se relaciona e se 

compreende.  Desde a metafísica clássica, quando enganosamente o homem disse o que 

era o ser elegendo-o como princípio ulterior a si mesmo, ele não o via como passível de 

uma determinação puramente racional proveniente de sua subjetividade.  Desse modo, 

uma possível sensação de “vertigem” do homem ocidental frente ao abismo metafísico 

surge, na modernidade, com contornos bem mais claros da compreensão racional de sua 

existência. O homem moderno substitui as determinações metafísicas pela certeza e 

subjetividade da era científico-tecnológica.  

Esse processo de representação do ente, como vimos, não é unilateralmente fruto 

da era moderna, mas sua história teve início no seio da própria metafísica. A metafísica 

procurou construir um caminho objetivo que levasse de igual maneira a uma resposta 
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objetiva que pudesse retirar o homem da sensação de angústia perante o nada, 

determinando assim, os caminhos da ciência moderna. Vejamos o que diz Heidegger: 

 

A ciência moderna é fundamentada também no fato de que o homem coloca a 

si mesmo como o sujeito determinante para o qual todo o ente pesquisável 

torna-se objeto. Isto, por sua vez, é baseado numa transformação da essência da 

verdade para a certeza, em consequência do que o ente verdadeiro assume o 

caráter de objetividade (2001, p. 121).  

 

A angústia diante do nada, do desconhecido não permitia ao homem metafísico 

ter o controle de sua própria existência. Esse desconforto foi sanado a partir do 

momento que o nada se afasta em prol de retermos o ente na sua totalidade. Essa 

discussão pode ser evidenciada quando Heidegger trata da questão do nada na preleção 

“Que é metafísica” (1933). De acordo com Heidegger, o caráter de constante presença 

característica da metafísica produtivista começa pontualmente com Platão e Aristóteles. 

Platão definiu a essência das coisas finitas através da sua teoria das ideias. O eidos, 

nesse sentido, seria o responsável por configurar o fundamento de todos os entes e como 

fundamento, o eidos se tornaria constantemente presente. Aristóteles por sua vez, como 

a antiguidade metafísica expressa toma o ser como constante presença no momento em 

que o concebe como enteléquia (entékheia). Para Aristóteles, enteléquia seria, portanto, 

o movimento em sua plenitude. Dito de outro modo, o fundamento ou ousia era a 

concentração do movimento de produzir, iniciar e conter a si mesmo do ser-presente 

(Cf. ZIMMERMAN,1990, p. 259). Assim, o ser é apresentado na sua totalidade como 

vigente, aquele que permanece e perdura.   

É com base nas interpretações metafísicas do ser, de uma necessidade de 

superação do “nada” que a modernidade recorre, sobretudo, a ciência moderna para 

garantir domínio sobre a essência do ser. A supremacia da existência frente à essência é 

um dos elementos que permite que todos os entes sejam pensados como objeto. É dando 

seguimento a esse contexto de análise que Heidegger lança sua crítica à modernidade 

percebendo, porém, uma modificação do homem frente ao mundo moderno. O homem, 

no contexto da modernidade vê na ciência, isto é, nos princípios racionais de sua 

subjetividade uma superação da doutrina contemplativa e especulativa greco-cristã que 

via o ente como constante presença, como aquele que permanece e garante a 

permanência dos outros entes. O conhecimento na modernidade é cunhado pela ciência 

moderna, na qual o homem não mais contempla e especula, mas calcula, intervém e 

controla todos os meandros da natureza. Nas palavras de Heidegger: 
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A ciência moderna nem serve a um fim que lhe é primeiramente proposto, 

nem procura uma “verdade em si”. Ela é, enquanto um modo de objetivação 

calculadora do ente, uma condição estabelecida pela própria vontade de 

vontade, através da qual esta garante o domínio de sua essência. 

(HEIDEGGER, 1983a, p. 47) 

 

Percebemos então, que a principal característica do homem moderno, quer dizer 

da racionalidade moderna é a edificação de um novo conceito de verdade. Esse novo 

conceito de verdade, embora pautado no sujeito que representa o mundo superou o 

modo de investigação metafísica, mas não rompeu totalmente com ela. Isto porque, 

segundo Heidegger, o sujeito da representação (o animal rationale) não coloca a 

verdade do ser propriamente como questão, mas a dissimula com o conceito de 

representação subjetiva, o que na metafísica era tido como constante presença. Ambas 

as determinações ocultam a verdade do ser como acontecimento histórico.    

Mesmo considerando o advento da modernidade como uma forma ou um destino 

do ser, alguns acontecimentos marcaram de modo decisivo a construção dessa nova 

ontologia. A teoria heliocêntrica de Copérnico, mais tarde confirmada por Galileu, 

passando por Kepler, tomam corpo em Descartes e que são posteriormente utilizadas na 

formulação das leis de Newton. Em outras palavras, um novo modelo de verdade foi 

erguido na modernidade. A verdade agora é tomada para a esfera do sujeito que 

representa, um sujeito convicto de que toda a certeza acerca do universo, da natureza é 

proveniente da organização de suas estruturas mentais. Percebemos com isso, que na 

modernidade o sujeito passa a ser o centro de onde irradia as verdades sobre si mesmo, 

o mundo e natureza.  

A modernidade governada pelo sujeito que representa, encontra seu eixo de 

articulação na ciência, mais precisamente na física e matemática. Estas por sua vez, 

proporcionam a objetividade da natureza a partir do momento em que estabelecem um 

sistema de previsibilidade, disponibilidade e controle da natureza, baseada em uma 

razão objetiva e calculadora que dispõe constantemente do real como fonte de recurso.  

Diante desse novo contexto, conhecer a causa do fenômeno implica controlar de 

igual modo esse fenômeno. Assim, os efeitos são cerrados dentro de um campo de 

previsibilidade. A natureza perde toda a sua dinamicidade para dar lugar ao controle de 

seus fenômenos. A ciência confere, nesse sentido, status de poder ao sujeito que 

representa, daí a afirmação de Francis Bacon que “saber é poder”, ou seja, é preciso 

prever, controlar para produzir e intervir para ajustar. Desde então, o princípio de poder 
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se tornou a articulação de todo o relacionamento do homem moderno com ente em seu 

todo. A moderna racionalidade científica construiu seu espaço de pesquisa em meio a 

uma espécie de circularidade ou círculo vicioso, isto é, suas hipóteses são antes de tudo, 

retiradas da previsibilidade que se se exerce sobre a natureza, depois estas hipóteses se 

transformam em experimentos para confirmar sua previsibilidade. A natureza é 

cerceada no campo da manipulação e representação do homem moderno.  

A manipulação da natureza modifica significativamente toda a realidade do 

homem frente aos entes. A realidade juntamente com os entes passa a fazer parte de um 

grande processo de operação, de um funcionamento que na, modernidade, depende 

exclusivamente do homem, do sujeito que representa a realidade. Fica claro o 

distanciamento do  homem clássico, medieval e moderno. À grosso modo, o homem 

clássico, inserido no contexto predominantemente metafísico não operava sobre o ente, 

no sentido de adequá-lo constantemente às suas representações mentais, mas estava 

eternamente sob uma constante presença à margem de qualquer modificação histórica. 

O homem medieval, por sua vez era contemplativo, passivo diante das determinações do 

“ser divino”, e, por fim, o homem moderno é operante, ativo em relação à realidade 

como um todo subjugando a natureza aos desígnios de sua representação mental. 

O homem moderno passou então edificar o ideal de confiança sobre si mesmo. A 

verdade agora é compreendida e definida como certeza da representação. Os conceitos 

que versavam na antiguidade e no período medieval sobre o ente como constante 

presença e como fonte de contemplação são substituídos na modernidade pela ideia de 

“funcionalidade”. Assim, o sujeito da representação se torna fundamento dessa ideia, 

uma vez que opera, manipula, prevê todos os aspectos da realidade.  

Percebemos, então, que Heidegger ao tratar da questão da técnica moderna, não 

o faz à margem de um rompimento abrupto com a metafísica, mas a evidencia como um 

eixo de desdobramento ontológico, mais do que isso, a metafísica é para Heidegger o 

fundamento das diversas matizações do ser ao longo da história. Nesse sentido, a era 

moderna configura um destino, no qual mais uma vez o ente é tomado em sua totalidade 

através da racionalidade científico-tecnológica. Desse modo, O percurso de Heidegger 

desde a metafísica até a modernidade não se identifica como uma análise 

historiográfica, mas como um modo de apresentação do ser que se caracteriza como um 

destino diante do qual não podemos nos eximir. O Gestell se constitui em nosso tempo 

como a abertura para a compreensão do ser. Trata-se nesse sentido, de uma 
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subjetividade imperiosa que encontra na técnica moderna um aparato de projeção do 

mundo, no qual tudo é pensado a partir da própria identidade do sujeito.  

A técnica moderna fornece a objetividade do mundo mediante um projeto já 

muito bem desenhado pela subjetividade, isto é, a modernidade se configura como uma 

época na qual uma nova interpretação do ente na totalidade é edificada. Um novo 

modelo de verdade é construído, porém, não mais a partir da ideia de constante presença 

ou de uma essência eterna e sim através de algo que provem diretamente do próprio 

homem, a saber, a sua subjetividade. A subjetividade na era moderna não se confunde 

com uma forma de análise e reflexão subjetiva sobre o mundo, mas ao contrário disso, a 

própria subjetividade aparece nesse novo contexto como a primeira forma objetiva e 

calculada de projetar o mundo moderno, como assevera Heidegger:  

 

O objeto originário é a objetividade em si mesma. A objetividade originária é 

o “eu penso”, no sentido do “eu percebo”, que já se apresenta e já se 

apresentou, é subiectum. Na ordem da gênese transcendental do objeto, o 

sujeito é o primeiro objeto da re-presentação ontológica. (HEIDEGGER, 

2008l, p. 64). 
 

Para Heidegger, o mundo moderno é visto pela racionalidade científico-

tecnológica, sendo assim, a subjetividade não poderia ser diferente da visão que ela tem 

sobre o mundo, um mundo de possibilidades, no sentido de fazer dos entes uma 

constante fonte de previsibilidades, cálculo, planejamento e recursos disponíveis. A 

subjetividade assume o fio condutor de toda essa engrenagem que põe o mundo 

moderno em funcionamento e, para isso, é necessário que ela própria seja tomada como 

objeto de previsibilidade e manipulação. Daí Heidegger, não evidenciar em seus escritos 

ou nas suas reflexões uma ruptura com a metafísica ou a construção de uma nova era na 

modernidade à margem da antiguidade do pensamento grego. Antes, o que Heidegger 

propõe é que pensemos a modernidade como a consumação da metafísica em seu 

sentido pleno. A metafísica entificou o ser o enclausurando em conceitos eternos e 

imutáveis. Na modernidade, Heidegger irá perceber traços da antiga metafísica, agora 

com uma nova roupagem inaugurada por Descartes. O filósofo do cogito aparece como 

expoente principal do projeto matemático da ciência moderna, o que quer dizer, de 

acordo com Heidegger que a consciência assume o lugar ou o tribunal da verdade e se 

põe autônoma para lidar com um mundo não mais de aparências ou substâncias, mas 

com um mundo totalmente modelável pela subjetividade do sujeito.  
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Heidegger não dedica parte de sua vida a formular uma teoria ou filosofia da 

técnica propriamente ditas, mas todas as suas reflexões se confrontam a problemática do 

ser e do seu desdobramento histórico. É Por esta razão que Heidegger considera que a 

metafísica é determinação histórica para se compreender a modernidade e que o faz 

questionar em seu confronto com Nietzsche se o ser possuía apenas uma significação de 

vapor ou um destino do Ocidente. A partir dessa indagação, Heidegger percebe que o 

ser enquanto acontecimento histórico é ainda idealizado devido à história da metafísica 

e é através dela que o homem se relaciona de um modo ou de outro com o ser. 

(DUARTE, 2010, p. 17-18).  Não obstante, na era moderna, o homem não se dá conta 

que o esquecimento do ser é resultado de um longo percurso metafísico. A era moderna 

caracterizada pela subjetividade tem enganosamente a racionalidade científico-

tecnológica como uma construção solitária e imperiosa que se fundou a si mesma, 

dominando toda uma época histórica. Nesta mesma perspectiva, Zimmerman afirma 

que: 

Essa visão moderna da racionalidade estava relacionada de perto com o 

triunfo do fenômeno paradoxal que eu chamo de humanismo naturalista. O 

paradoxo de tal humanismo reside que ele combina a visão segundo a qual os 

humanos são como as outras espécies animais que lutam pela sobrevivência, 

com a perspectiva que os humanos são diferentes dos outros animais por 

serem dotados de racionalidade que lhes dá o direito de definir, avaliar e usar 

as coisas da maneira que entendem escolher. (1990, p. 288)  

 

 De acordo com Heidegger, a perspectiva naturalista desencadeia juntamente 

com a modernidade a era do niilismo, uma vez que o homem abandona e esquece do 

ser, tomando como referência de verdade a si mesmo. O humanismo é a autopromoção 

do animal humano, como sujeito certo de si mesmo substituindo o falecido Deus 

(ZIMMERMAN, 1990, p.288). A partir de então, a natureza começa a ser vista como 

objeto de captura pelo homem moderno. Os entes passam a ser controlados mediante 

um projeto de planificação e nivelamento do mundo. Com isso, Heidegger não sugere o 

abandono da metafísica, antes ele nos chama a atenção para o fato de que a metafísica 

ainda, de certo modo, determinar o relacionamento do homem com o ser. O ser, na 

modernidade não é mais pensado como constante presença como na metafísica clássica, 

mas a metafísica “retorna, transforma e permanece no poder como a diferença ainda 

vigente entre ser e ente” (HEIDEGGER, 2008l, p.62). O mundo moderno, segundo 

Heidegger é cunhado pela metafísica, isto é, por uma falta de percepção dessa diferença. 

Assim, a era moderna é edificada à sombra do nivelamento dos entes e, assim, o homem 

a partir de sua subjetividade calculadora define o ente em sua totalidade. 
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 Os entes na modernidade surgem em sua totalidade não propriamente através 

de um princípio ulterior, mas a partir de um princípio de certeza do sujeito que 

representa a si mesmo e o mundo. Neste sentido, podemos de fato pensar que existe um 

rompimento entre a história da metafísica e a história da modernidade, mas é justamente 

na era moderna que a metafísica encontra seu acabamento. A metafísica é a história do 

esquecimento do ser e a modernidade se configura como o esquecimento do 

esquecimento do ser ou como afirma Heidegger como o “abandono do ser”. Vale 

esclarecer que o processo de esquecimento do ser que culminou na modernidade não se 

caracteriza por uma mudança radical de lidar com o ser, o que acontece na modernidade 

é a efetiva consumação de um esquecimento ontológico. Na modernidade não há 

propriamente uma eternização do ser por meio da constante presença do ente, existe na 

verdade uma vontade de querer. Essa vontade de querer, na concepção nietzschiana 

pode ser compreendida como a mais expressiva relação entre sujeito e objeto, na qual a 

subjetividade determina e se sobrepõe absoluta sobre os entes de tal maneira a dispensar 

qualquer questionamento sobre o sentido do ser. Essa caracterização da época moderna 

é o que Heidegger chama de “era da ausência de sentido consumada”. Segundo o 

filósofo: 

Essa im-posição confirma a extrema cegueira com respeito ao esquecimento 

do ser. O homem quer a si mesmo enquanto o voluntário da vontade de 

querer, para o qual toda verdade torna-se aquele erro de que necessita para 

poder dispor com segurança da ilusão de que a vontade de querer nada mais 

quer do que o nada anulador contra o qual ele então se afirma, sem nem 

mesmo poder saber de sua própria nulidade (HEIDEGGER, 2008l, p.62). 

 

  Dessa perspectiva é possível compreender com mais clareza o que Heidegger 

quer dizer quando se refere ao abandono do ser, isto é, nem mesmo o questionamento a 

respeito do seu sentido é pensado. Perguntar pelo ser na era moderna acarretaria um 

empecilho ou um entrave ao projeto moderno de eficácia na condução dos entes. À 

margem pela pergunta do sentido do ser, o mundo se constrói sob a base de coisas. O 

próprio homem é tomado como mais um ente nivelado com os demais se transformando 

em fundo de reserva. “Na objetivação, o próprio homem e tudo o que é humano se 

transformam em mero fundo de reserva que, computado psicologicamente, é inserido no 

processo de trabalho da vontade de vontade” (HEIDEGGER, 2007b, p. 296). Para 

Heidegger, uma das características fundamentais da modernidade não é simplesmente a 

dominação dos entes em um aspecto isolado, mas o que há por trás dessa dominação. 

Em sentido outro, Heidegger considera que a essência da dominação na era moderna é a 
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vontade de querer, de reter para si, de armazenar para disponibilizar. É a partir desse 

contexto, da entificação desenfreada que a modernidade vai confirmar a essência 

tecnológica da metafísica.  

 Na era da técnica (Gestell), tudo é disponibilizado através da vontade de 

querer. Essa vontade é o que permite a operacionalização do mundo sob a égide da 

racionalidade científico-tecnológica.  No mundo moderno, existe uma recíproca que põe 

em funcionamento constante o objetivo maior da técnica, que é o controle. De um lado, 

tudo é disponibilizado conforme a vontade de querer, de outro, a utilização e controle 

dos entes é o que alimenta e dá o resultado previamente calculado dessa vontade. De 

igual modo, o mundo metafísico foi construído, tendo como fundamento o ideal de 

controle, uma vez que postulava o ser como algo acabado, constante à margem dos 

desdobramentos históricos. Assim, o que temos na modernidade é uma nova adequação 

da objetividade, isto é, na metafísica ela ficava a cargo do sujeito da representação e, na 

era da técnica moderna ela é reafirmada pela disponibilidade alimentada pela vontade de 

querer. A técnica entendida dessa forma não corresponde, segundo Heidegger, a 

fabricação de parafernálias, mas a toda uma modificação que coloca o mundo em uma 

linha horizontal, tendo como base uma racionalidade científico-tecnológica proveniente 

da vontade de querer. De acordo com Heidegger: 

 

Pode-se chamar, numa única palavra, de “técnica” a forma de manifestação 

em que a vontade de querer se institucionaliza e calcula no mundo não-

histórico da metafísica acabada. Esse nome engloba todos os setores dos 

entes que equipam a totalidade dos entes: natureza objetivada, cultura 

ativada, política produzida, superestrutura de ideais. “A técnica” não significa 

aqui os setores isolados da fabricação e aparelhamento de máquinas. Estas 

possuem, sem dúvida, uma posição privilegiada, a se determinar mais de 

perto, fundada na primazia do material que se assume como o pretenso 

elementar e o objeto em sentido eminente (HEIDEGGER, 2008l, p. 69).  
 

           O caráter não-histórico da técnica moderna, quer dizer, o mundo manipulado e 

projetado pela subjetividade racionalista nos impõe uma nova realidade que se apresenta 

em todos os espaços da vida cotidiana. Porquanto, não devemos nos referir a técnica 

moderna unicamente como avanços tecnológicos ou como uma conjuntura de aparelhos 

que facilitam a vida humana. A técnica, segundo Heidegger, não apenas facilita a vida 

do homem moderno, mas a abrevia, no sentido não propriamente biológico, mas no que 

diz respeito à maneira de lidar e estar no mundo. A eficiência se torna fator 

preponderante da era moderna, assim, a impessoalidade é uma das características 

fundamentais do mundo moderno, uma vez que para dar conta da grande demanda por 
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resultados que representam a rapidez da avassaladora da tecnologia, a humanidade 

necessita urgentemente abolir suas singularidades em prol da homogeneidade. A 

natureza, a cultura, a política, a linguagem foram reduzidos, a grosso modo, a sistemas 

operacionais. Como fonte de maior esclarecimento exemplificador, recorremos à leitura 

de Zimmerman quando este interpreta Heidegger ao afirmar que uma das expressões da 

eficiência e homogeneização impostas pela técnica moderna acontece com o surgimento 

da máquina de escrever:  

 

A máquina de escrever separa a escrita do domínio essencial da mão, e, 

acrescenta-se, da palavra. As máquinas de escrever têm a sua utilidade, por 

exemplo, para reproduzir e preservar coisas já escritas à mão. Mas não há 

lugar para a escrita a máquina em matéria de correspondência pessoal! 

Quando as máquinas de escrever apareceram, Heidegger comentou que as 

pessoas sentiram-se insultadas por receberem cartas escritas dessa maneira: 

Hoje, [todavia] uma carta escrita à mão interrompe a leitura rápida e está, 

portanto, fora de moda e é indesejada. A escrita à máquina esconde o caráter 

pessoal do autor da carta, contribuindo dessa maneira para a homogeneização 

da humanidade moderna (1990, p.308). 

 

           O exemplo supracitado demonstra o surgimento da máquina de escrever não 

meramente como um advento tecnológico, mas como a expressão de uma modificação 

profunda no modo de o homem moderno lidar consigo mesmo e com o mundo. As 

singularidades são suprimidas pela eficiência da homogeneização. A cultura vai se 

alterando de forma bastante complexa, pois o que pensamos acontecer de maneira 

gradativa são, na verdade, mudanças incondicionais que subvertem o comportamento e 

o modo de pensar do homem moderno. Em nome da eficiência imputada pela técnica 

moderna, a natureza vai sendo catalogada através de uma linguagem cada vez mais 

suprimida e rápida. A política, a exemplo do nazismo, propõe uma identidade única do 

povo alemão que, de acordo com Heidegger, não tem por objetivo a preservação de uma 

cultura ou de tradições, mas apresenta em seu interior a vontade de poder reafirmada 

por Nietzsche como mola propulsora de controle e asseguramento do povo alemão sob a 

concepção de “mobilização total” defendida por Ernest Jünger. Nesse sentido, as 

mudanças apresentadas pela técnica moderna afastam um contato autêntico do homem 

com o mundo e, por sua vez um afastamento do ser. 

Embora a manipulação e o domínio incondicionado do homem moderno sobre o 

mundo apresente uma versão aparentemente libertadora proposta pela técnica moderna, 

o mundo desenhado por este prisma técnico é na verdade um aprisionamento. Em face 

de toda planificação prévia do ente em seu todo e diante do movimento circular de 
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produção e consumo, não há mais acontecimento digno desse nome: mundo. Frente ao 

“consumo dos entes no fazer da técnica” (2002a, p. 80), o “mundo” da técnica se tornou 

sem mundo, um “não mundo” que oculta para o homem o fato de que todo mundo é 

sempre historial-ontológico, ou seja, está sempre fundado em uma decisão historial ou 

em um desocultamento ontológico do ente na totalidade. De acordo com Heidegger, o 

mundo é, na concepção técnica, uma fixidez operativa que domina e determina o que as 

coisas são a partir de um distanciamento do próprio mundo. Por isso a armação 

tecnológica já não pode ser, de modo algum, um mundo. Como diz o pensador:  

 

Na era em que apenas o poder tem poder, isto é, na era da afluência 

incondicional dos entes ao abuso do consumo, o mundo torna-se sem-mundo 

na mesma medida em que o ser ainda vige, mas sem vigor próprio. O ente é 

real enquanto operativo. Em toda parte, a operatividade. Em parte alguma, o 

fazer-se mundo do mundo. (...) Essa circularidade entre o abuso e o consumo 

é o único processo que caracteriza o destino de um mundo que deixou de ser 

mundo (HEIDEGGER, 2002a, p. 80-83). 

 

A distância do mundo e de nós mesmos ocasionados pela técnica moderna nos 

remete a concepção heideggeriana de “demora” (Cf. HEIDEGGER, 2000b, p.14). Para 

Heidegger, o homem moderno, guiado pela fugacidade e pelo efêmero, não mais se 

demora junto às coisas, acontecimentos. Isso acontece devido às coisas não serem mais 

pensadas como coisas, mas como disponibilidade subsistente (Bestand), análise que 

aprofundaremos mais adiante. Desse modo, ao mesmo tempo em que somos 

precipitadamente ceifados da nossa demora junto às coisas pela necessidade de 

encontrar uma resposta convincente e objetiva do que é a existência humana, o mundo 

também nos aparece totalmente arquitetado pelo engendro técnico. E tudo não apenas 

na sua composição estrutural, mas no modo como concebemos este mundo. As coisas se 

delineiam de tal forma que parecem independer da vontade humana. O poderio da 

técnica se apresenta não como senhor imperioso e subjugador, mas como um processo 

natural e irreversível diante do qual as pessoas são submetidas sem perceber a abertura 

que nela se apresenta.  

Com efeito, é urgente refletir sobre o sentido ontológico-historial da técnica que 

se edifica na modernidade e, como ele fez surgir uma nova forma de desocultação do 

ente na totalidade que atravessa e domina o homem moderno em seu encontro com os 

entes em geral. De acordo com Heidegger, a técnica não deve ser compreendida como o 

rompimento com o ser, mas sim como um destino inevitável que põe o homem frente a 

uma concepção de ser inicialmente proposta pela metafísica. A técnica moderna é um 
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meio errôneo de compreensão do ser que o apreende sob a trama da disponibilidade. 

Nesses termos, a racionalidade científico-tecnológica assume, na modernidade, o papel 

de condutora do sentido do ser, desconsiderando sua característica fundamental que é a 

de ocultar-se e desocultar-se por si. O fato de o ser possuir essa característica 

fundamental não significa dizer que ele representa uma entidade eterna, independente e 

fora do mundo, mas tal característica reafirma, de acordo com Heidegger, que o ser é 

essencialmente histórico e como tal não pode ser apreendido conceitualmente e nem 

tampouco passível de previsibilidade e controle. Desta feita, o mundo deixou de ser 

mundo para o homem moderno na medida em que o espaço que ele ocupa ou habita 

passa a ser tomado sob a ótica da operabilidade constante, a terra deixa de ser terra, no 

sentido de morada do homem, para se transformar em fonte de recurso e produção 

sendo impelida a fornecer aquilo que foi projetado e calculado pelo homem moderno. 

Em uma conferência intitulada Construir, habitar, pensar de 1951, Heidegger diz o 

seguinte: 

Ser homem diz: ser como um mortal sobre essa terra. Diz habitar. A antiga 

palavra bauen (construir) diz que o homem é à medida que habita. A palavra 

bauen (construir), porém, significa ao mesmo tempo: proteger e cultivar, a 

saber cultivar o campo, cultivar a vinha. Construir significa cuidar do 

crescimento que, por si mesmo, dá tempo aos seus frutos. No sentido de 

proteger e cultivar, construir não é o mesmo que produzir (2008e, p.127). 

 

A análise da reflexão de Heidegger sobre a modernidade nos conduz ao 

entendimento de que a realidade não é construída em um sentido de cultivo, mas ao 

contrário disso, o mundo e a natureza são projetados conforme os desígnios da 

subjetividade calculadora. Na modernidade, o mundo é posto como uma linha de 

projeção, diante da qual tudo o que existe tem necessariamente de servir a um fim 

determinado e previamente calculado pela subjetividade moderna. Nesse sentido, é 

importante destacar que o processo de mutação que projeta o mundo como imagem, ao 

invés de conceber o ente na totalidade como o fez a antiga metafísica tem sua maior 

expressividade com o racionalismo cartesiano. A categoria de logos defendida por 

Aristóteles como uma prerrogativa humana e depois por Nietzsche transforma-se na 

modernidade em poder, a partir de Descartes que faz da humanidade projetores do 

mundo. Como projetores, os humanos não podem agir às cegas, mas necessitam ter 

previsibilidade e controle dos entes em geral. Assim, o logos da antiga metafísica 

converte-se em poder atribuindo ao homem moderno a capacidade de desvelamento, 
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não como Alétheia, mas como fonte de recurso a partir de uma racionalidade 

instrumental (Cf. ZIMMERMAN, 1990, p.288). 

As formulações supracitadas nos fazem perceber que o advento da técnica 

moderna não é para Heidegger um acontecimento intempestivo, mas faz parte de um 

longo processo histórico, no qual os entes se revelam desta ou daquela maneira (Cf. 

CASANOVA, 2006, p.125). Desse modo, o que acontece na modernidade é a 

substituição de um modelo de constante presença do ente para a representação desse 

ente através da subjetividade racionalista. Para legitimar o poder de conferir verdade aos 

entes que representa, o próprio sujeito necessita encontrar uma explicação que forneça 

as bases para se autolegislar como aquele que representa. Nesse sentido precisa 

primeiramente representar-se a si mesmo. De acordo com Heidegger, o sujeito recorre à 

„vontade de querer-se‟ para assegurar-se a si mesmo de pensar e legislar 

incondicionalmente sobre os entes. Vejamos o que diz o pensador: 

 

Objeto no sentido de contra-posição se dá apenas onde o homem se torna 

sujeito, onde o sujeito se torna ego  e o ego, cogito. Dá-se onde esse cogitare 

é, em sua essência, concebido como “a unidade originariamente sintética da 

apercepção transcendental”, onde se alcança o ponto mais elevado da lógica 

(a verdade como a certeza do “eu penso”). Somente aqui descobre-se a 

essência do objeto em sua objetividade. Somente aqui torna-se, 

consequentemente , possível e inevitável conceber a própria objetividade 

como “o novo e verdadeiro objeto” e pensa-lo incondicionalmente. 

(HEIDEGGER, 2008l, p.73). 

 

Diante do que foi dito anteriormente, pretendemos dar continuidade ao fio 

condutor desta discussão de modo mais aprofundado sobre a crítica de Heidegger ao 

fundamento instaurador do mundo moderno, a subjetividade calculadora que representa 

o ente em seu todo como objeto. O diagnóstico crítico da modernidade empreendido por 

Heidegger busca questionar as pretensões totalizantes da objetivação científico-

tecnológica do ente em seu todo, evidenciando seus riscos e perigos e reivindicando 

uma superação desse pensamento representacional e dessa interpretação da essência da 

verdade como certeza da subjetividade. Porém, não se trata de uma recusa voluntarista 

da ciência, da técnica e da era moderna, mas sim um esforço meditativo que descerra o 

espaço de diálogo com formas não metafísicas de pensamento, de correspondência entre 

homem e ser ou de desocultamento do ente na totalidade.   

Para que percebamos que tipo de pensamento pode ser proposto para além da 

razão científico-tecnológica, Heidegger faz uma discussão acerca do papel da filosofia 

vista ao longo da história como ciência. A filosofia tida como ciência se constitui como 
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pilar da modernidade enquanto fundamento teórico da técnica moderna. As discussões 

que versam sobre os avanços da tecnologia moderna, encontram na filosofia sua 

justificativa para explicar a entificação do ser. Assim, o que pretendemos no momento 

que se segue é, justamente demonstrar que a técnica como um processo histórico não se 

faz a si mesma e nem tampouco se sustenta por si só historicamente, mas que tem na 

filosofia seu principal eixo articulador que conduziu à entificação do ser e, que na 

modernidade é a base para a apreensão do ente na totalidade, utilizando-se da 

objetivação do real. 

Recorremos aqui à conferência “O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento 

(1979) com o objetivo de proporcionar maior clareza e embasamento discursivo para o 

entendimento da conversão da filosofia em ciência e desta como instauradora do mundo 

moderno. Neste texto, Heidegger inicia a partir de duas indagações: em que medida 

entrou a filosofia, na época atual, em seu estágio final? Que tarefa ainda permanece 

reservada para o pensamento no fim da filosofia? 

De acordo com Heidegger, a metafísica pensa o ser a partir da sua 

correspondência com o ente. A metafísica tornou-se o fundamento de toda interpretação 

do ser, principalmente a partir de Platão. Vejamos o que afirma Heidegger: 

 

Por meio da interpretação do ser como ideia, Platão distinguiu pela primeira 

vez o ser com o caráter do a priori. (...). De acordo com o seu caráter a priori, 

contudo, o ser reside para além do ente. “Para além de” e “por cima de” 

significam em grego “meta”. O conhecimento e o saber sobre o ente, o 

essencialmente a priori – o precedente – são anteriores segundo natureza. 

Dessa forma, visto a partir dos entes, dos “física”, eles precisam ir além 

destes, ou seja, o conhecimento precisa ser “metá tá physica”, precisa ser 

metafísica. De acordo com a definição substancial, esse termo não diz outra 

coisa senão o saber acerca do ser do ente, um ser que é distinto por meio do 

caráter a priori e que foi concebido por Platão como ideia. Com a 

interpretação platônica do ser como ideia começa, portanto, a metafísica 

(HEIDEGGER, 2007b, p. 165-166). 

 

Concentrado nessa perspectiva, Heidegger chama a atenção para o fim da 

filosofia enquanto metafísica. Quando pensa em fim, Heidegger se refere não ao 

término propriamente dito da filosofia. Para Heidegger, o “fim da metafísica” não 

corresponde a um esquecimento de sua história para o ocidente europeu, mas ao 

contrário disso, demarcaria a partir de então a mais expressiva referência de pensamento 

para a civilização mundial. Assim, a autonomia das ciências que, na modernidade 

aparecem sob a conceituação de racionalidade científico-tecnológica se constitui como o 



32 

 

 

acabamento ou consumação da metafísica em suas possibilidades mais extremas. 

Segundo o autor:  

Fim é, como acabamento, a concentração nas possibilidades supremas. 

Pensamos estas possibilidades de maneira muito estreitas enquanto apenas 

esperamos o desdobramento de novas filosofias do estilo até agora vigente. 

Esquecemos que já na época da filosofia grega se manifesta um traço 

decisivo da Filosofia: é o desenvolvimento das ciências em meio ao horizonte 

aberto pela Filosofia. O desenvolvimento das ciências é, ao mesmo tempo, 

sua independência da Filosofia e a inauguração da sua autonomia. Este 

fenômeno faz parte do acabamento da Filosofia. Seu desenvolvimento está 

hoje em plena marcha, em todas as esferas do ente. Parece a pura dissolução 

da Filosofia; é, no entanto, seu acabamento (HEIDEGGER, 1983a, p, 72). 

 

Desse modo, Heidegger destaca que a filosofia enquanto metafísica não foi uma 

história que teve seu fim com o surgimento da modernidade, mas se configurou como 

referência conceitual, isto é, de entificação do ser que conduziu todo o percurso da 

modernidade. A metafísica é nesse sentido, o fundamento de toda a racionalidade 

científica e tecnológica que se organiza, segundo Heidegger como Gestell e que 

converte toda a realidade em bens disponíveis ou em fundo de reserva (Bestand). Com a 

independência das ciências não chega ao fim a filosofia enquanto metafísica, mas sua 

culminância, se tornando o centro de toda a civilização ocidental. Toda a exigência que 

se faz sobre a natureza, que ela forneça tudo o que tiver reforça o caráter dominador que 

se iniciou com a metafísica, mas especificamente com a de Platão. O caráter dominador 

da metafísica pode ser compreendido como a entificação do ser que o colocou sob o 

entendimento de uma entidade constante e eterna. Na modernidade, essa dominação e 

controle aparecem tendo como fundamento a plena realização da metafísica a partir do 

que Heidegger chama de Gestell ou essência da técnica moderna. O Gestell tem por 

objetivo a mobilização total do homem tecnicamente organizado pronto para prevê, 

manipular e disponibilizar de toda a natureza, tendo como impulso primordial a vontade 

de querer como operacionalização constante do mundo. 

A consumação da metafísica como técnica moderna se entremeia em todos os 

espaços da vida humana e no modo como os humanos lidam com o mundo e a natureza. 

Nesse sentido, a concepção de técnica como um destino histórico de manifestação do 

ser parece não ser passível de compreensão, mas tão somente de aceitação. De modo 

mais claro, a técnica moderna é compreendida pela modernidade como um processo de 

aperfeiçoamento de técnicas mais antigas, ficando a essência da técnica limitada à 

compreensão de que esta é apenas um meio instrumental de lidar com o mundo. Apesar 

de a moderna técnica configurar um modo de desencobrimento, ele permanece 
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encoberto pelas concepções comuns que versam sobre ela, isto é, de que ela é um meio 

para um fim ou simplesmente uma instrumentalidade aperfeiçoada, tema que 

aprofundaremos no decorrer do segundo capítulo. O fato é que, enquanto a compreensão 

que se tem sobre a técnica se restringir ao aperfeiçoamento de ferramentas e 

instrumentos proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico permanecerá de igual 

maneira velado qualquer questionamento acerca do seu fundamento. Nas palavras de 

Heidegger: 

provavelmente desaparecerá a necessidade de questionar a técnica moderna, 

na mesma medida em que mais decisivamente a técnica marcar e orientar 

todas as manifestações no planeta e o posto que o homem nele ocupa 

(HEIDEGGER, 1983a, p. 73).  

 

A proposta de Heidegger, nesse sentido, é tentar recuperar um pensamento que 

procure o fundamento metafísico e, assim compreender o fundamento da técnica 

moderna. Em outros termos, é necessário pensar para além do que a metafísica nos 

apresenta, isto, é, a entificação do ser se quisermos compreender sua essência. A 

essência da metafísica era o que, de fato, interessava para Heidegger, pois nela continha, 

segundo o autor a peça chave para compreendermos o processo da história moderna e o 

predomínio da técnica como referência do mundo moderno. Em entrevista concedida ao 

professor Richard Wisser, Heidegger faz a seguinte afirmação: “Eu pergunto: o que é a 

metafísica? Eu não formulo uma questão metafísica, mas a questão sobre a essência da 

metafísica” (O que nos faz pensar, 1996, p.16). À medida que Heidegger não formula 

uma questão metafísica, significa que para o filósofo, o que interessa não é a entificação 

do ser, mas a metafísica enquanto desdobramento ontológico consumado na 

modernidade, isto é, sua essência. Vejamos o que diz Heidegger: 

 

A Metafísica é o que propiciou a marca do mundo histórico do Ocidente e de 

nosso destino. Enquanto marca e cunho, a Metafísica permanece o que é 

atual. A atualidade desse atual não depende de que nós, seja uma pessoa 

isolada, esse aí, ou seja, um homem da atualidade histórica, tomemos ou não 

conhecimento dela (1998, p.286).   
 

O tempo, segundo Heidegger constitui a essência impensada do ser, o que quer 

dizer que a modernidade caracteriza um período que, consumando o que a metafísica 

propôs fornece ao tempo contornos precisos e previsíveis. O tempo, na era moderna é 

definido através da projeção e imagem da natureza, fazendo deste uma atualidade 

constante. O ser, nesse sentido, é enclausurado na previsibilidade e asseguração do 

cálculo, perdendo sua capacidade de velamento e desvelamento. A verdade do ser, 
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segundo Heidegger não deve ser compreendida como um modo conceitual de sua 

definição, mas ao contrário disso, a verdade do ser se caracteriza por um elo 

inquebrantável de ausência e presença. É justamente esse jogo de desvelamento e 

velamento que, segundo Heidegger é o que podemos chamar de diferença ontológica. A 

diferença ontológica é o fundamento impensado da metafísica em todo o seu percurso 

histórico.  

O esquecimento do ser é o seu esquecimento enquanto diferença, isto é, como 

retiro e ocultação. Esses processos não significam que o ser se esconde propositalmente 

como se fosse de fato uma entidade a ser apreendida, seja pela metafísica com a ideia de 

constante presença ou na era moderna como imagem e disponibilidade. Retiro e 

ocultação fazem parte da constituição essencial do ser e é o que caracteriza sua 

capacidade de duração, de “demora”. Desse modo, pensar esse processo essencial do ser 

é o principal objetivo de Heidegger no fim da filosofia enquanto metafísica. Contudo, o 

filósofo não pretende fundar uma nova constituição ou definição conceitual para o ser, 

se trata antes de uma meditação que possui um caráter de expectativa que pode ser 

sintetizado da seguinte forma: existe ainda algum tipo de abertura para um pensamento 

que não tenha sido absorvido pela técnica?  

Essa é uma pergunta que possui contornos sinuosos. Toda a história da filosofia 

é calcada no fundamento proporcionado por suas ontologias. O tipo de pensamento que 

buscamos a luz do que é ensejado por Heidegger não traz no seu âmago caráter 

fundador, mas caráter preparatório. A dificuldade se encontra exatamente aqui, isto é, de 

não haver uma resposta concisa para o que se espera. Nesse sentido, o pensamento é o 

desafio do próprio pensamento, pois é para si próprio que se guarda, que se anuncia 

como outra possibilidade de habitar o mundo.  

 

Aqui se tem em mira a possibilidade de a civilização mundial, assim como 

apenas agora começou , superar algum dia seu caráter técnico-científico-

industrial como única medida de habitação do homem no mundo. Esta 

civilização mundial certamente não o conseguirá a partir dela mesma e 

através dela, mas antes, através da disponibilidade do homem para uma 

determinação que a todo momento, quer ouvida quer não, fala no interior do 

destino ainda não decidido do homem  (HEIDEGGER, 1983a, p. 74). 

 

 

O pensamento como abertura para alcançar um novo horizonte para a 

humanidade é sombreado pelos desígnios da técnica moderna. Uma época em que a 

subjetividade racionalista dificulta sobremaneira pensar o fundamento da metafísica. A 

partir do momento em que fizermos o retorno à sua essência, ou seja, pensarmos o ser 
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não como constante presença e nem tampouco como disponibilidade, mas como o que 

oculta e desvela a si mesmo, é que poderemos fazer uma experiência autêntica com o 

pensamento. A subjetividade racionalista prevê e dispõe de toda a realidade, encerrando 

o ser em uma perspectiva matematizada. Segundo Heidegger, a tentativa de superar a 

metafísica tradicional desembocou nas concepções modernas de apreensão do ente em 

sua totalidade, o “eu, a consciência, a razão e o espírito” (HEIDEGGER, 2006, p. 66). 

Todas essas manifestações constituem na problemática de isolamento do “eu” que na 

modernidade não deixa de ser o fundamento recusado da metafísica clássica. Nas 

palavras de Heidegger: 

...o eu, a consciência, a pessoa são de tal modo incorporados pela metafísica 

que este “eu” não é mais de forma alguma colocado em questão. Isto não 

significa uma simples omissão quanto à colocação da questão, mas o eu e a 

consciência são justamente tomados por base como o fundamento mais 

seguro e inquestionável. De modo que na metafísica moderna ganha corpo 

um tipo totalmente determinado de questionamento que se move no cerne do 

conceito, uma co-insercão conceptiva do questionador em sentido negativo, 

de tal forma que o eu mesmo se transforma em fundamento para todo o 

questionar ulterior. Essa é a conexão mais íntima, na qual a primazia do 

problema da subjetividade e da requisição por certeza se encontra com a 

pergunta de conteúdo da metafísica tradicional (2006, p.66).  

 

 

 Nesse sentido, a tarefa do pensamento que Heidegger propõe é pensar o 

discorrimento da metafísica até a modernidade como um destino do ser. Assim, 

podemos perceber que as concepções supracitadas aperfeiçoadas e engendradas na 

modernidade, mesmo não aniquilando a possibilidade de pensar o ser como 

acontecimento histórico, dificultam e sombreiam concepção de técnica como um 

destino ontológico. Desse modo, retomando as análises de Casanova (2006), 

continuaremos nossa discussão sobre a ideia da subjetividade como condição para o 

enrijecimento do mundo moderno e das concepções sobre técnica moderna. 

Esse empenho do pensamento na modernidade busca, segundo Casanova (2006, 

p. 126), objetivar o ser através de uma definição essencial do ente. Nesta inversão do ser 

pelo ente, a verdade como alétheia, como desvelamento, passa a ser verdade como 

certitudo. A compreensão da verdade como εἶδὸϛ
1
 dá lugar a certificação dos entes 

através do completo retorno a si mesmo (Cf. CASANOVA, 2006, p. 127). Em outro 

                                                           
1
 O termo grego εἶδὸϛ é utilizado na obra de Platão para indicar o mundo ideal. Casanova utiliza esse 

termo para indicar um modo fixo e específico de mostrar-se do ser que na modernidade foi substituído 

pela certeza de um ente específico. Esse ente passa a ser o sujeito que assume, na modernidade, todas as 

disposições constitutivas do mundo, asseguradas pela certeza de verdade desse sujeito para com os outros 

entes.  



36 

 

 

sentido, pela certeza assegurada pela subjetividade que determina a verdade dos entes 

em conformidade com a representação do sujeito. Encontra-se, assim, novamente velada 

a questão própria do pensamento, agora calcada não mais no ser como praesentatio, 

quer dizer, aquele que se presentifica como fundamento eterno, mas como representação 

subjetiva.  

De acordo com Casanova, a representação dos entes por meio de uma 

subjetividade capaz de fornecer uma verdade certificada dos entes coloca o sujeito 

também como um ente necessitado de fundamentação ontológica. Como o sujeito 

também necessita de fundamentação ontológica, o que garante então sua autoridade para 

representar os demais entes? Heidegger, nas palavras de Casanova (2006), coloca em 

termos de discussão a ideia de “vontade como querer-se” (CASANOVA, 2006, p. 128) 

como já tratada no decorrer do texto. Edifica-se, nesse sentido, a metafísica como 

técnica moderna sobre o princípio básico da racionalidade como fundadora de si 

mesma. A esse respeito Casanova destaca: 

 

O que temos aqui não é mais a dedução lógica dos modos genéricos de 

interpelação discursiva dos entes em sua aparência (categorias). Ao contrário, 

o que temos é muito mais a experiência de uma subjetividade que precisa, 

antes de tudo, fundar racionalmente a si mesma como a sede própria das 

representações para que possa cunhar por meio de si mesma uma via de 

acesso efetiva às quididades (2006, p. 128). 

 

Através do exercício de sua subjetividade, Descartes chega à ideia de Deus como 

aquele que garante inerentemente toda a sua capacidade de arquitetar racionalmente o 

mundo. Não obstante, os erros aos quais estão suscetíveis à mente humana não podem 

ser obra de um Deus perfeito. Desse modo, Descartes argumenta que a vontade é mais 

ampla e extensa do que o entendimento, abarcando indistintamente a realidade que o 

cerca. Daí o começo para a justificativa da causa dos erros. (CASANOVA, 2006, p. 

128-130). 

Contudo, para Descartes, afirma Casanova, a vontade não é ainda a fonte para os 

erros causados pela razão humana. O erro consiste naquilo que o homem mesmo é. Dito 

de outra maneira, a capacidade racional é distinta da vontade. Aquela é finita e 

imperfeita enquanto esta é perfeita exatamente porque consegue ultrapassar os limites 

intrínsecos da razão. Não seria entrar em contradição ao afirmar que a razão seria a 

fonte dos erros? Como garantir o critério de autoridade para o sujeito das 

representações? Como maior enriquecimento de nossa discussão recorremos também a 
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uma análise realizada por Wanderley J. Ferreira Jr. Vejamos o que ele diz sobre essa 

questão: 

 

O termo subjectum perde sua referência ao hypokéimenon grego (o que é 

presente efetivamente a cada momento), passando a identificar-se com o ego 

de um suposto sujeito pensante. Esse ego seria o ente mais verdadeiro e 

evidente, cuja certeza é a mais acessível. Ele é o ente em relação ao qual e a 

partir do qual se pensam o ser e a substância; enfim, a totalidade do ente 

esgota-se no poder ser objeto de representação desse ego (Descartes). 

Doravante, o ser transforma-se em objeto do representar de um sujeito que 

pensa (2002, p. 89). 

 

Mas, se a capacidade racional é finita e imperfeita, logo, esta não pode ser fonte 

da quididade dos entes. Seria, então, a vontade, já que esta se aproxima do ser supremo 

por sua perfeição? Na verdade, para Descartes, a causa dos erros está no modo da 

relação entre entendimento e vontade. 

O entendimento se deixa levar para além daquilo que lhe é claro e distinto, 

adentrando no terreno da vontade, esta, por sua vez, ultrapassa o espaço das ideias 

claras e distintas se tornando apenas arbítrio. Assim, temos outro ponto de interpretação. 

Não é a vontade, por sua perfeição, que se sobrepõe ao entendimento, mas, antes, é a 

subjetividade que determina os limites da vontade. É essa a interpretação heideggeriana 

da vontade como querer-se (CASANOVA, 2006, p. 130-132). Sobre isso Casanova 

acrescenta: “O sujeito da representação sempre precisa se assegurar aqui primariamente 

de que tudo o que afirma ou nega está originariamente fundado em uma postulação 

volitiva instaurada a partir de si mesmo” (2006, p. 132).  

Porém, como isso se relaciona com a instauração do mundo da técnica moderna? 

A concepção da subjetividade, interpretada a partir da ideia cartesiana, configura a 

substituição do conceito de verdade como alétheia, por verdade como certeza. Isso 

acontece não mais por uma nova especulação metafísica, nos moldes clássicos, mas por 

uma auto-reflexão da própria subjetividade. Nesse contexto, nada pode ser concebido 

fora da especulação subjetiva, tudo tem que ser pensado a partir de sua própria extensão, 

o que nos conduz a pensar em uma noção de sistema. “Esse sistema só é, por sua vez, 

sistema como absoluto porque a subjetividade só se mantém efetivamente como tal se 

em momento algum se suprimir a distância entre ela e o seu objeto” (CASANOVA, 

2006, p.134).  

De acordo com a leitura heideggeriana de Nietzsche, a construção do mundo 

moderno é, antes de mais nada, uma confrontação  entre as concepções metafísicas 
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clássicas e sua própria negação. Para Heidegger, esse embate não conseguiu atingir a 

superação da metafísica, mas sua restruturação. Na era moderna, o fundamento da 

verdade do ente em seu todo aparece como sujeito, isto é, como “eu” fundador do 

mundo moderno. Tal concepção apresentada por Heidegger encontra um eixo de 

articulação entre Descartes e Nietzsche. 

 

No começo da filosofia moderna encontra-se a sentença de Descartes: ego 

cogito, ergo sum “eu penso, logo eu sou”. Toda consciência das coisas e do 

ente na totalidade é reportada à autoconsciência do sujeito humano como 

fundamento inabalável de toda certeza. A realidade do real determina-se no 

tempo subsequente como objetividade, como algo que é concebido por meio 

e para este como aquilo que é lançado e mantido em oposição a ele. A 

realidade do real é o ter-sido-representado pelo sujeito representador e para 

este. A doutrina nietzschiana que transforma tudo aquilo que é e como é em 

“propriedade e em produto do homem” não leva a termo senão o 

desdobramento extremo dessa doutrina cartesiana, segundo a qual toda a 

verdade é refundada na certeza de si do sujeito humano (HEIDEGGER, 

2007b, p. 95). 

 

Desta feita, o homem moderno toma para si a tarefa de ordenar o “caos” oriundo 

da ausência de valores referencias dados pela metafísica. A subjetividade moderna 

procura em si mesma tanto a refutação dos princípios metafísicos quanto a legitimação 

dos princípios da razão em si mesma. Wanderley J. Ferreira Jr reforça nossa 

interpretação na medida em que explicita: 

 

Como sujeito, o homem se funda a si mesmo como medida de todas as 

medidas com as quais se mede o que pode ser tomado como certo, verdadeiro 

e existente. Mas como se tornou possível interpretar todo existente a partir 

das estruturas do sujeito cognoscente? Segundo Heidegger, a preeminência 

de um subjectum provém da pretensão do homem de encontrar um 

fundamento que descansa na certeza de si mesmo (FERREIRA Jr., 2002). 

 

Dessa forma, se faz necessário percorrer todos os caminhos, todas as vielas para 

que a metafísica como técnica moderna encontre o caminho de volta ao seu fundamento. 

Esse retorno não se faz utilizando lâminas afiadas que decepam partes do processo 

histórico. O que Heidegger propõe é que tomemos parte nesse processo não como 

meros expectadores, mas como reconhecedores da técnica como um destino do ser que 

não deve ter a compreensão do seu sentido absolutizado pela metafísica e nem 

tampouco pela sua consumação na modernidade. 

Estamos de fato nos referindo de modo específico à trajetória da metafísica 

ocidental que por muito tempo erigiu seu império a partir da ideia do supra-sensível. 

Dissolvendo essa ideia acreditava-se superar a metafísica, mas esta ganhou uma nova 

roupagem à medida que foi construído o mundo moderno com o conceito de 
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subjetividade. Dessa forma, todos os desígnios metafísicos foram introjetados para 

dentro do homem que se tornou o dono determinante da verdade. A razão científico-

tecnológica ocupa, na modernidade o lugar que antes pertencia a metafísica, o que não 

quer dizer que esta foi substituída pela razão calculadora, mas que nela encontrou seu 

acabamento. Neste percurso histórico da metafísica até a modernidade, a subjetividade 

se faz uma de suas características mais expressivas, o que apressadamente nos faz 

pensar que ela é uma consequência da era moderna. Porquanto, de acordo com 

Heidegger, uma das questões prementes é pensar qual é, de fato, a origem da 

subjetividade. É ela fruto do desenrolar tão somente da modernidade? Como uma 

possível resposta, Heidegger apresenta a sentença nietzschiana Deus está morto como 

tentativa de elucidar o percurso de gestação da subjetividade que encontra sua maior 

expressão na era moderna. De acordo com Heidegger, a sentença da morte de Deus não 

se apresenta como um sarcófago que corrói definitivamente toda a verdade arquitetada 

pela metafísica. Ao contrário, Heidegger afirma a morte e paralisia da autoridade e 

hegemonia do ideal cristão de Deus em dado período da história. Porém, ele ressurge 

agora na modernidade, não como a personificação do Deus cristão, mas como o 

subjetivismo moderno capaz de perpassar todas as lacunas deixadas pela insegurança do 

fundamento supra-sensível.  

O anúncio da morte de Deus manifesta o diagnóstico nietzschiano não apenas da 

modernidade, mas de todo o processo histórico de instauração, desdobramento e 

consumação da civilização ocidental, partindo da racionalidade socrático-platônica, 

atravessando o platonismo cristão e atingindo sua aliança com o desenvolvimento da 

racionalidade moderna. Se a modernidade científico-tecnológica operou o assassinato de 

Deus como meta supra-sensível que funda o mundo sensível, porém, ela não foi capaz 

de romper com o esquema metafísico fundamental, pois pretendeu voltar-se para o 

controle e a planificação dos entes como nova meta no lugar do supra-sensível. Ora, 

dentro deste quadro de referência, o homem moderno não compreende que o sensível 

perde sua própria razão de ser quando privado de substrato no supra-sensível e no 

transcendente.  

O homem moderno, o assassino de Deus, aprofunda o niilismo europeu e 

promove a transposição radical do poder de criação e manutenção da realidade antes 

referida a Deus para o campo de constituição da moderna racionalidade técnico-

científica que representa e calcula a objetividade e a operatividade dos entes. Se os 
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valores supremos da civilização ocidental estavam alicerçados sobre o fundamento de 

uma entidade suprema que era princípio e télos de toda realização (Deus), esse fundo 

sustentador agora desaparece e o poder de conformação e controle do real é 

completamente transferido para o cerne da armação tecnológica que converte o ente em 

seu todo na disponibilidade constante.  

Nietzsche denuncia o profundo pertencimento da racionalidade científico-

tecnológica ao mesmo ideal ascético que ela pretendeu destronar, revelando, com isso, 

sua cumplicidade na tarefa de rebaixamento do homem e da vida. A secularização e a 

emancipação racional, decorrentes da racionalidade moderna, não seriam 

primordialmente o resultado de uma ruptura em relação ao discurso e à moral religiosa 

cristã que as teria precedido, e da qual, supostamente, elas se apartaram. A ciência e a 

técnica na era moderna são a religião e a moral cristãs conduzidas ao extremo e, assim, 

refinadas. Trata-se do acabamento de uma “educação para a verdade” iniciada com 

Platão, à qual se impôs cada vez mais rigor, o desfecho de um longo percurso niilista de 

busca da verdade e tentativa de escapar do devir, da ilusão e da aparência.  

A ciência e a técnica na era moderna auxilia o homem em seus carecimentos, 

tornando sua existência suportável através da produção de uma ilusão de segurança e 

controle, perdidos com o fim do acesso teológico à verdade. Trata-se de uma astúcia 

moral de negação da vida: os seres cognoscentes, os cientistas sem Deus, 

antimetafísicos, ainda se servem da antiga crença na verdade e da antiga vontade de 

verdade. Desprovida de uma transcendência, que funcionava a priori como uma 

proveniência perfeita em relação à qual o mundo sensível se mostrava como mero erro, 

fornecendo originariamente uma meta estrutural para a existência, a modernidade 

tecnológica parece poder conquistar a sua plena autonomia com relação a todos os 

valores que circulavam em torno da ideia de Deus. Contudo, o niilismo continua a 

desejar o “triunfo final” da verdade. Trata-se, inclusive, de conservar o “mais além”, 

mesmo que seja sob outras formas, retirando dele uma espécie de consolo metafísico ao 

estilo de antes. No fundo é porque persiste em meio ao assassinato de Deus uma “moral 

de decadência”.  Nesse sentido, Heidegger afirma: 

No lugar da autoridade desvanecida de Deus e do âmbito doutrinário da 

igreja entra em cena a autoridade da voz da consciência, impõe-se a 

autoridade da razão. Contra esta última levanta-se o instinto social. A fuga do 

mundo em direção ao supra-sensível é substituída pelo progresso histórico. A 

meta no além metamorfoseia-se na felicidade terrena dos muitos. Os serviços 

do culto à religião é dissolvido através do entusiasmo pela criação de uma 



41 

 

 

cultura ou pela extensão da civilização. O elemento criador, outrora o próprio 

Deus bíblico, transforma-se em caráter distintivo do agir humano. Sua 

atividade criadora é derradeiramente transposta para o seio dos negócios 

(HEIDEGGER, 2003b, p. 482).  

Existem, nesse sentido, readaptações das referências que a metafísica sempre 

produziu. A subjetividade move-se ainda no terreno da metafísica. O que queremos 

dizer é que a subjetividade não é um modo característico e singular da era moderna, mas 

apresenta em sua essência traços da antiga metafísica. Ora, a metafísica definia o ser 

como constante presença, aprisionava-o em conceitos, como por exemplo, o “supra-

sensível” que passava a ser a referência do homem grego ocidental. Na modernidade, 

podemos dizer que acontece uma inversão, isto é, o mundo é construído como projeção, 

tendo como referência a subjetividade racionalista. Assim, os conceitos erigidos na 

modernidade não são eternizados como constante presença, mas sim, são 

constantemente disponibilizados conforme as necessidades da razão científico-

tecnológica. Daí, não ser correto afirmar que a subjetividade é um acontecimento 

isolado na história moderna, mas que é fruto do modo de compreensão do ser que se 

iniciou na metafísica.  

Para assegurar a correspondência do ente pensado e aquele que pensa, o homem 

moderno, através de sua subjetividade, calcula e prevê os resultados de sua projeção. 

Desse modo, não corre o risco de se aprisionar indefinidamente por suas projeções. O 

cálculo significa que o mundo está sob a ótica do experimento constante, significa que o 

mundo está para o homem como objeto disponível. Desta feita, a subjetividade permite 

que o homem moderno tenha a si mesmo como referência e não os conceitos e 

projeções que ele criou. Agora, ao invés de um mundo acima de nós, o que temos é um 

mundo projetado horizontalmente pelo subjetivismo imputado pela racionalidade 

moderna. Wanderley J. Ferreira afirma:  

 

Dizer que esse sujeito pensa é dizer que ele representa, ou seja, mantém 

determinada relação com um representado. Representar significa aqui, a 

partir de si mesmo, colocar algo diante de si e garantir aquilo que é posto 

como tal. Essa garantia advém de um calcular, pois só a calculabilidade 

garante de antemão e constantemente a certeza do que se quer representar. O 

que domina não é mais uma escuta e um ver que deixam as coisas serem o 

que são, mas um desafio que submete a totalidade do ente ao cálculo e à 

planificação. Portanto, numa perspectiva heideggeriana, o verdadeiro sentido 

da categoria de sujeito mostra-se a partir desse processo de objetivação total 

do mundo que o reduz a uma imagem – esse processo sustenta Heidegger, 

chama-se “reino da técnica” (2002, p.90). 
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O que podemos interpretar, em conformidade com Ferreira Jr. (2002), é que uma 

vez detectada a impossibilidade de realização no plano real da ideia de perfeição do 

mundo supra-sensível, o homem procurou suprir esse espaço através da afirmação do 

poder da subjetividade. Porém, a afirmação moderna dessa ideia aponta para a busca 

incessante de conformação entre o que é pensado e o que é efetivado. Desse modo, para 

assegurar esse novo projeto, delega-se à subjetividade a responsabilidade de pensar e 

fabricar essa conformação através da técnica moderna. Ergue-se, então um novo projeto 

de mundo e, portanto, um novo modelo de civilização moderna.  
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1.2. A era do mundo convertido em imagem:  

 

Heidegger não se enquadra no rol dos pensadores que discutiram a técnica pelo 

viés das suas consequências benéficas ou maléficas. Devemos, nesse sentido, evitar 

estabelecer concepções apressadas sobre a reflexão do autor sobre a técnica moderna, 

isto é, a de que Heidegger pensa a essência da técnica a partir do que esta representa 

para o homem, um meio para um fim. A reflexão de Heidegger se dá, como vimos, pelo 

fato de o autor pensar a técnica moderna como destino já há muito anunciado e, 

portanto, um acontecimento histórico-ontológico.   Tal meditação sobre a técnica 

moderna como destino da verdade do ente em seu todo não faz da época atual o télos da 

história da metafísica em sua marcha progressiva que nos faz avançar. Ao contrário, 

demonstra que devemos dar o passo de volta para encontrar o fundamento metafísico 

impensado da era moderna e seu vínculo essencial com a racionalidade científico-

tecnológica. Para tanto, Heidegger propõe discutir a técnica moderna apontando, 

sobretudo, as transformações do mundo moderno. A discussão proposta por Heidegger 

significa traçar um percurso mais claro sobre as concepções que ensejaram do mundo e 

o papel que o homem moderno ocupa no centro destas concepções.  

  Diante do que já foi discutido no decorrer da pesquisa, podemos analisar, de 

acordo com Heidegger, que a história da metafísica apesar de ser um desdobramento 

histórico-ontológico se apresenta na modernidade como consumação de uma verdade. 

Esta consumação se dá, sobretudo, na medida em que o homem se torna centro de 

referência de todo o conhecimento dessa verdade. Neste sentido, o mundo passa a ser 

convertido em imagem a partir de um sujeito que representa. Analisaremos então, como 

a metafísica apresenta seus desdobramentos tendo como base a especificação da sua 

ideia de verdade, que na era moderna prepondera a partir de um sujeito e as 

consequências dessa verdade para o mundo moderno. 

É preciso, desse modo, tecer uma análise inicial sobre o aspecto fundante que 

promove o processo da metafísica. Este percurso é caracterizado, sobretudo, pelo 

controle fornecido pela primeira característica dessa época, a ciência moderna. Uma 

segunda manifestação do aspecto fundante diz respeito à maneira elementar da era 

moderna, a técnica mecanizada ou maquinal. Não devemos compreender o contexto 

dessa manifestação como uma função obsoleta da técnica, ou até mesmo um modo 

secundário de sua função. Ao contrário, a técnica maquinal na era moderna, assinala 
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Heidegger, se sobressai pelo fato de apresentar uma forma singular de conhecimento 

sobre a realidade. Em sua especificidade, afirma o filósofo, a técnica maquinal exige o 

emprego da ciência matematizada. 

Diferentemente da antiga técnica artesanal, a técnica moderna não possui o 

caráter de criação ou produção, mas o de provocação. De acordo com Heidegger, a 

provocação não se reduz apenas a extrair de forma primeva tudo aquilo que a natureza 

pode fornecer. A provocação é, antes de tudo, projeção, onde tudo pode ser previsto e, 

portanto, calculado. Outra manifestação da era moderna consiste na concepção de arte 

como vivência. “Do mesmo modo, a arte passa a equivaler a uma expressão da vida 

humana”. (HEIDEGGER, 2012, p.01). Essa transformação significa dizer que arte 

inaugura uma nova forma de cultura para a modernidade. Na medida em que essa 

cultura começa a ser expressada como vivência, a arte passa a ser compreendida como 

estética.  

Nesse aspecto, Heidegger afirma que todas as formas de criação tornam-se 

apenas reproduções do ente. Dessa forma, o filósofo esclarece esse aspecto afirmando 

que os gêneros artísticos subsistem como fontes, “instalações”, formas do erigir do ente. 

Quer dizer, poemas, fotografias, cinema, todas as formas só defendem o direito de ser 

arte conforme sua reprodução e adequação da vida humana. (HEIDEGGER, 2010, 

p.32). 

A arte como estética encontra seu eixo articulador no fundamento metafísico que 

por sua vez é o mesmo fundamento da era moderna como também da técnica moderna. 

Nesse sentido, existe um elo essencial entre o fundamento metafísico e o mundo 

moderno em seu aspecto artístico. Longe de tentar elencar uma nova discussão à luz do 

pensamento de Heidegger, o que queremos evidenciar é que a arte é também uma das 

manifestações da era moderna que tem sua expressividade através da essência da técnica 

moderna, tema que aprofundaremos no segundo capítulo. O fato é que o sujeito que 

representa e projeta o mundo é também o sujeito que apreende os objetos artísticos, para 

os quais as obras de arte foram, na modernidade transformadas em coisas. Heidegger 

enfatiza que: 

A arte consuma nessa época sua essência metafísica até aqui. O sinal disto é 

o desaparecimento da obra de arte, ainda que não da arte. Essa se torna um 

modo de consumação da maquinação na construção total do ente para a 

disponibilidade incondicionadamente segura daquilo que é instaurado (2010, 

p. 31). 
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De acordo com o filósofo, uma reflexão sobre a estrutura essencial da arte se faz 

necessária para recuperarmos o seu sentido original que não é idêntico a sua concepção 

moderna de estética. Pensar sobre o sentido original da arte nos impele de igual modo a 

refletir sobre as concepções sobre técnica moderna que imperam na modernidade, a 

saber, as interpretações como instrumentalidade, humanismo e antropológica. Essas 

interpretações impedem que pensemos sobre a essência histórico-ontológica da técnica 

moderna. Assim, recuperar o sentido original da arte como obra inseparável do artista 

nos permite tanto compreender o fundamento ontológico da técnica moderna como 

também o fundamento metafísico que a determina na modernidade. 

Não é o nosso objetivo aprofundar uma discussão sobre a questão da arte no 

pensamento de Heidegger. Fizemos algumas considerações para esclarecer a reflexão 

heideggeriana sobre a importância de pensarmos a origem não estética da arte para 

compreendermos o modo de apreensão do ser instaurado na modernidade com o 

advento da técnica moderna. A interpretação heideggeriana sobre o sentido original da 

arte tem por objetivo não só elucidar o sentido não-técnico da técnica, como também 

enfatizar o caráter ameaçador  da técnica moderna no seu projeto de desencobrimento, 

planificação e disponibilização constante dos entes. 

Esse projeto é ameaçador porque o domínio do pensamento técnico-subjetivo 

sobre o mundo ocasiona o silenciamento do ser. Assim, o homem técnico-moderno se 

torna indiferente ao pensamento que medita, uma vez que é absorvido pelo pensamento 

do cálculo e da previsibilidade matemática a partir do que quer reter da natureza. Todas 

estas transformações fazem parte da edificação do mundo moderno. Entre elas está à 

questão da cultura que, segundo Heidegger, consiste na quarta característica da época 

moderna. De acordo com o filósofo, a cultura se transforma no espaço onde é definida a 

ação humana. Trata-se, segundo Heidegger, “da realização dos valores superiores 

através do cultivo dos dons supremos do homem” (HEIDEGGER, 2012, p. 01). Os 

valores superiores, isto é, a transformação da cultura no que Heidegger chama de 

política da cultura, do poder de forjar através do controle o modo de pensar e agir do 

homem. Esses valores são direcionados pelo poder de apropriação não simplesmente de 

matéria prima, mas da transformação da matéria prima em fundo de reserva ou 

disponibilidade constante dos entes. Por fim, Heidegger trata da quinta manifestação 

que é a perda dos deuses, no entanto, não vamos nos aprofundar nesta manifestação da 

época moderna, primeiro porque o próprio Heidegger não chegou a desenvolver esse 
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tema e, em segundo porque esse tema em específico não é o foco da nossa pesquisa. 

Desse modo, retornaremos ao tema que caracteriza a primeira manifestação que é a 

ciência moderna, que por sua vez contribui para o aprofundamento de nossas discussões 

sobre o fundamento metafísico.  

Heidegger constrói uma nova reflexão sobre a ciência moderna, especificamente 

a partir do período do pós-guerra. De acordo com Heidegger um dos aspectos 

fundamentais para conceber uma discussão sobre a ciência moderna  é justamente o fato 

de a ciência ser pensada a partir da ontologia platônico-aristotélica tendo como 

elemento fundamental os conceitos de téchne e poiesis. O filósofo irá perceber que a 

ciência moderna e a tecnologia não se originaram das descobertas científicas e nem 

tampouco de fatores materias e culturais. Para Heidegger, a história da ciência moderna 

resulta do autovelamento do ser que caracteriza por sua vez, a história da metafísica 

produtivista e sua concepção de verdade que se apresenta na modernidade. 

(Cf.ZIMMERMAN, 1990, p. 256-257). Essa nova ótica de reflexão de Heidegger 

chama a atenção para se pensar o caráter antropológico e humanista da era moderna, no 

sentido de absolutizar sua compreensão de que esta é tão somente o resultado dos 

avanços tecnológicos.  

Dentro dessa perspectiva, isto é, de que a ciência moderna encontra seu 

fundamento no desenrolar da própria modernidade, o fundamento metafísico que 

alicerça de igual modo a construção da racionalidade científico-tecnológica ficam 

carentes de esclarecimento. Em primeiro lugar, Heidegger, irá analisar as histórias das 

ontologias de Platão e Aristóteles como germe para a ideia de verdade no mundo 

moderno edificadas pela ciência e técnica moderna . Para Heidegger, Platão, concebeu o 

real metafisicamente à medida que proporcionava o aspecto permanente e, assim, 

proporcionava um fundamento ontológico para as coisas materiais e finitas. Já 

Aristóteles, não definia o fundamento ontológico como Platão, isto é, uma forma 

permanente para as coisas finitas. No entanto, o ser para Aristóteles era o movimento 

pelo qual concebia o ente a atingir um fim (telos) do movimento ou atualizar-se 

enquanto tal. (Cf. ZIMMERMAN, 1990, p. 258). Desta feita, podemos perceber que a 

ciência moderna encontra seus fundamentos na “metafísica produtivista”, uma vez que 

compreende o ser através dos conceitos de matéria e forma e, desse modo como 

produção (poiesis). A técnica moderna é, nesse sentido, um modo de desocultamento do 

ente que teve seu início com a metafísica produtivista. De acordo com Heidegger:  
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O homem grego é na medida em que percebe o ente, e por isso, entre os 

gregos, o mundo nunca pode se transformar em imagem. Em compensação, 

que Platão tenha determinado a entidade do ente como eidos (aspecto, visada) 

é a precondição longínqua, dominante há muito tempo através de uma 

mediação secreta, de o mundo precisar se transformar em imagem (2012, p. 

09). 

 

A construção da ideia de verdade ao longo da história da metafísica se consuma 

na era moderna sob os domínios da ciência e tecnologia moderna. O mundo 

horizontalmente projetado a partir de si mesmo, a fabricação de artefatos, encontra em 

Platão e Aristóteles suas bases, uma vez que preconizam a totalidade dos entes presentes 

permanentemente disponíveis. O sujeito que representa ganha preponderância no mundo 

moderno a partir do momento que utiliza da racionalidade científico-tecnológica para 

garantir a correspondência entre as coisas e o que é pensado.   

Desse modo, a metafísica enquanto história da verdade do ser se desvia na 

medida em que o concebe como poiesis. Assim como a metafísica, a ciência moderna 

nunca foi meramente uma forma imprópria de apreensão do ser através de pensar o ente 

na totalidade. Ela se caracteriza por um modo de cálculo de tudo que esse projeto pode 

dispor por meio dos instrumentos tecnológicos. É partir desse contexto histórico que 

não é correto afirmar, segundo as reflexões mais tardias de Heidegger que a ciência 

matematizada é fruto dos engenhos da própria modernidade. A relação entre ciência e 

técnica apresenta um parentesco bem mais longínquo do que qualquer descoberta mais 

antiga da era moderna. “A ciência matematizada, já ao nascer, estava no campo de força 

da essência da técnica, que existe desde a Grécia” (LOPARIC, 1996, p. 17). A ciência é 

apenas um modo moderno de desocultamento do ser como presença constante. 

(LOPARIC, 1996, p.17). Podemos compreender desse modo, que a concepção de 

téchne dos gregos, culmina na modernidade como disponibilidade ou fundo de reserva 

(Bestand).   

Contudo, é importante esclarecer que não existe uma mudança de direção no 

pensamento de Heidegger quanto suas concepções entre ciência e sua relação com a 

técnica moderna. Antes, o que podemos perceber é um aprofundamento destas reflexões 

acerca dos conceitos de sujeito e objeto e um delineamento mais claro a partir destes 

conceitos sobre o mundo moderno. Os conceitos de sujeito e objeto, segundo as 

reflexões mais tardias de Heidegger não se tornam contrários ou hierárquicos, mas 

obedecem a um sistema de interpelação simultâneo na era moderna, isto é, não só o 

objeto, mas também o sujeito passam ser fontes de recurso e disponibilidade. Segundo 
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Heidegger, a construção do sujeito que representa começa a partir das ontologias de 

Platão e Aristóteles. Esta construção da legitimidade do sujeito pode ser verificada 

quando Platão dá início ao humanismo, isto é, a concepção de que a humanidade 

estabelece-se a si mesma como o ente dotado de autoridade entre os entes. Em outras 

palavras, o humanismo começou a partir do momento em que o homem se encontra não 

em um processo de subserviência com o ser, mas o de dominação dos entes. Já 

Aristóteles, ao definir o homem como animal racional, capaz de compreender todos os 

outros entes, atribuiu-lhe a preocupação de assegurar sua sobrevivência em todos os 

aspectos da vida. São a partir desses meandros que Heidegger chama a atenção para a 

mudança de verdade como acontecimento [Ereignis] para a conformidade entre aquele 

que pensa e as coisas pensadas, garantindo assim o bem-estar humano. 

(ZIMMERMAN, 1990, p.265-266). 

Diante da formulação entre sujeito e objeto e da necessidade de adequação entre 

o pensamento e as coisas, a perspectiva matematizada se torna um recurso ou uma lei 

indispensável que permite que a representação do mundo esteja absolutamente dentro de 

uma previsibilidade matemática da subjetividade científico-tecnológica. A matemática 

utilizada na época moderna transforma toda natureza em grandezas e medidas 

mensuráveis. A interação proposta por ela, segundo Heidegger, não tem nada de 

preservação da inteireza para dar sentido a suas partes, mas ao contrário disto, a 

perspectiva matematizada pretende interagir como um círculo de cálculos previsto 

dentro de um sistema. Daí a importância de considerar o mundo e a natureza em partes, 

para que cada uma delas aponte para a previsão das outras.  

A tecnologia como aplicação dos conhecimentos científicos à natureza, não 

significa exatamente uma preponderância de uma sobre a outra, mesmo a ciência 

moderna precedendo historicamente a tecnologia. Antes o que queremos enfatizar, de 

acordo com Heidegger, é o caráter de poder que ambas possuem em relação a 

dominação dos entes. (ZIMMERMAN, 1990, p.275). Nesse sentido, o predomínio da 

racionalidade científica frente ao mundo e a natureza os enquadram em uma perspectiva 

observacional e matematizada, não permitindo que nenhum ente escape ao controle 

desta razão. É a partir desse afunilamento que a ciência e a tecnologia se fundem em 

uma mesma essência, isto é, a essência da dominação, que por sua vez encontram na 

subjetividade racionalista sua legitimidade. “A ciência e a tecnologia abrem 

antecipadamente o domínio em que os entes podem aparecer, mas sempre e apenas em 
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conformidade com as especificações impostas pelo sujeito cognitivo”. (ZIMMERMAN, 

1990, p. 268). Por outro lado, apesar de o mundo e a natureza servirem de 

disponibilidade para a subjetividade racionalista, os procedimentos da ciência moderna 

desafiam o homem a desafiar, quer dizer, o homem nesse contexto, se torna também 

fonte de recurso utilizado pela técnica moderna. Nesse embate ele se torna apenas mais 

um instrumento utilizado pela técnica moderna.  

O homem, por sua vez, não consegue se enxergar desse modo, ele alimenta a 

ilusão que tudo está sob seu controle. Para que tudo possa ser pensado dessa forma, ele 

aniquila qualquer experiência mais próxima com o mundo, com a natureza. Uma nova 

cisão de mundo recomeça, porém, inversamente. O ideal não é mais aquilo que o 

homem não pode dispor, mas é justamente o que suas mãos são capazes de controlar. 

Na época moderna, diz Heidegger, não existe mais a possibilidade do distante, tudo é 

trazido via tecnologia para o mais perto possível. Embora efetivamente tudo esteja cada 

vez mais distante, sendo que tudo é imagem e representação. Diante dessas colocações, 

Heidegger irá inquirir sobre a concepção de ente e a interpretação de verdade que se 

encontra por trás dessas manifestações. A ciência é inicialmente o escopo de sua 

empreitada sendo construída por meio do seguinte questionamento: qual é o fundamento 

da ciência moderna? Para responder a esse questionamento, nos apoiamos na 

interpretação de Pedro Ivo Ferraz da Silva (2009), quando este escreve que Heidegger 

distinguiu a ciência moderna da doctrina e scientia medievais, bem como da epistéme 

grega. Assim ele afirma: 

 

A ontologia medieval reduz o ente a ens creatum. Todos os entes são, em 

ultima instancia, criaturas divinas. Deus e a causa ulterior de todos os entes e 

a cada um corresponde uma posição na hierarquia da criação. O homem, de 

certo, ocupa um alto posto nesse ordenamento divino; porém, assim como os 

demais entes, e subordinado a uma causa maior e não pode escapar de sua 

condição menor de criatura. Já a interpretação clássica grega dos entes pode 

ser entendida nos termos de uma “metafisica da presença” (FERRAZ SILVA, 

2009, p, 231). 

  

De acordo com Ferraz Silva (2009), a ciência medieval é a afirmação da 

superioridade de um fundamento suprassensível e, por conseguinte, a resignação dos 

mortais. Os medievais não concebiam propriamente o conhecimento como domínio dos 

entes, mas antes como salvação pessoal, isto é, a salvação do indivíduo em si. A 

ontologia medieval correspondia à crença correta. (ZIMMERMAN, 1990, p. 269). “As 

coisas, em sua essência e existência, na medida em que, como criaturas singulares (ens 
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creatum), correspondem à ideia previamente concebida pelo intellectus divinus, isto é, 

pelo espírito de Deus”. Assim, eles concordam com a ideia e com elas se conformam, 

sendo neste sentido “verdadeiras”‟‟(HEIDEGGER, 1983c, p.134). Percebemos neste 

sentido, que o conhecimento verdadeiro para a ontologia medieval era também o 

conhecimento por adequação, que, de acordo com Heidegger, obedece a um plano de 

criação correspondente entre a ideia e a coisa criada. O plano de criação, quer dizer, a 

legitimidade que assegura a verdade dos entes por adequação entre intelecto e coisa é o 

que funda a ontologia medieval. Existe nesta ontologia uma difusão, isto é, a verdade 

superior que emana do intellectum (divinum) que promove e garante a ordem da verdade 

por adequação entre o intellectum (humanai) e suas criações. Temos então, uma 

hierarquia que começa a partir da força superior divina e perpassa, permitindo a noção 

de verdade entre os homens e os entes. Nas palavras de Heidegger: 

 

A possibilidade de verdade do conhecimento humano se funda, se todo ente é 

“criado”, sobre o fato de a coisa e a proposição serem igualmente conformes 

com a ideia e serem, por isso, coordenados um ao outro a partir da unidade 

do plano de criação. (HEIDEGGER, 1983c, p. 134). 

 

 

Como se dá então o modo de conhecer da época moderna? De acordo com 

Heidegger, a ciência moderna se caracteriza pelo modo de representação do homem que 

detém para si a tutela de tudo o que ele produziu. Neste cenário, homem e objeto se co-

pertencem, ou seja, há a necessidade de complementação de sujeito-objeto. O homem se 

encontra sozinho consigo mesmo em meio ao desenfreamento da época moderna, tudo o 

que o rodeia faz parte de sua extensão humana como ente. Toda a sua subjetividade é 

composta pelo poder de dominação dos entes, assim, o mundo não é a única coisa a ser 

representado; ao representar o mundo, o homem também se transforma em objeto de 

representação.  

Nesse sentido, qual é a grande diferença entre o conhecimento moderno e 

medieval?  De acordo com Heidegger, podemos dizer que é o jogo de espelhos, o 

homem como servo do que ele mesmo produziu, mas não de maneira ingênua, e sim 

com o propósito de assegurar tudo o que foi projetado por ele.  É como se a própria 

metafísica estivesse esse tempo todo preparando a época singular da imagem de mundo. 

O que o homem pensa ser um curso gradual no qual ele tem a versatilidade de se 

adequar através de suas criações magníficas, é, na verdade, uma época em que o homem 

moderno se torna cada vez mais dependente de suas criações.  
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            Existe nesse sentido diferença entre o conhecimento grego, medieval e a ciência 

moderna? O conhecimento entre os gregos é marcado pela busca de um fundamento 

ulterior que possa explicar a existência dos entes, não exatamente por uma resignação 

ou conformação dos mortais com este fundamento como para os medievais, mas com o 

objetivo de apreender o ente em sua totalidade. O conhecimento entre os gregos se 

caracteriza como uma metafísica da presença, daí ser necessário apreender o ente em 

sua totalidade. Ao apreendê-lo, ele se torna fundamento constante e eterno do mundo 

sensível. Assim, Platão e Aristóteles, fundam um tipo de conhecimento que concebe o 

modo como às coisas são criadas semelhantes aos artefatos, isto é, matéria formada. 

(ZIMMERMAN,1990, p.244). A metafísica produtivista de Platão e Aristóteles 

procurou conferir atualização, para que, desse modo, se fizesse constante presença 

determinante do modo de vida dos gregos. Já o conhecimento medieval como já referido 

é caracterizado pela conformação entre as ideias e as coisas criadas. A ciência moderna, 

como analisamos, apresenta essas duas configurações. O homem moderno é também de 

certo modo criatura dos seus engenhos na medida em que também é instrumento de uso, 

ou seja, é desafiado pela técnica a desafiar a natureza.  

Todavia, na época moderna , os homens não se reconhecem como criaturas, mas 

como senhores dos seus engenhos, muito embora para engendrar tal período se tornem 

dependentes deles. De acordo com Heidegger, o ente aparece de fato como presença, 

mas como uma presença fornecida pela representação de si mesma. Dessa forma, a 

época moderna parece se fechar sobre si mesma como que um acontecimento fora do 

curso natural da história, mesmo sendo um destino da metafísica ocidental. Surge desse 

modo, uma nova perspectiva da ideia de homem. Segundo Heidegger, é a era do homem 

que domina, tendo em vista pertencer a uma época que não foi dada como uma dádiva, 

ou castigo, mas que foi edificada pelo controle e dominação do ente. Nas palavras de 

Heidegger: 

A novidade neste processo não consiste, de modo algum, simplesmente na 

posição diferente do homem no meio do ente, em comparação com a 

medieval e antiga. O decisivo é que o homem se relaciona com esta posição 

como com algo que ele mesmo produziu, algo a que ele se submete 

voluntariamente e que, enquanto fundamento, assegura-lhe todo possível 

desdobramento futuro da sua humanidade. Agora pela primeira existe algo 

em geral como uma posição do homem. O homem postula o modo como se 

posiciona diante de si mesmo e do ente enquanto objetivo. Surge um modo de 

ser-homem que estipula o âmbito das capacidades humanas como o âmbito 

que concede todo critério e completude para a dominação do ente. A época 

histórica que se determina a partir deste acontecimento não é apenas nova 

[neu] em comparação retrospectiva com uma anterior, mas ela se estabelece 
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propriamente e a si mesma como nova. Ser novo pertence ao mundo, quando 

este se tornou imagem (2012, p. 08). 

 

Assim, podemos compreender que o homem moderno adquire o status de 

sujeito, pois, assume então o papel antropocêntrico, onde tudo é projetado mediante sua 

referência. Consoante a Heidegger, essa nova condição lhe confere uma preponderância 

sobre o mundo tal como ele é, e abre espaço para que ele construa um mundo paralelo a 

sua imagem e semelhança, é o mundo da representação. A condição que suscita ao 

homem ser esse referencial absoluto é a ideia e o fornecimento de uma nova montagem 

da técnica, mas não uma montagem de parafernálias, e sim a ideia de uma técnica de 

controle dos recursos para o armazenamento. Esse ímpeto de controle é o que garante ao 

ente determinar a vivência do homem moderno.  

É justamente essa feição desfigurada que faz com que o homem esqueça o 

mundo em sua efetividade. A efetivação do mundo a qual nos referimos não condiz com 

a sua realização em plena funcionalidade, se refere antes à proximidade real do homem 

consigo mesmo dentro do mundo. Para que isso aconteça é necessário que o mundo o 

aproxime de si mesmo e não inversamente. Na época moderna o mundo e os entes são 

totalmente mensuráveis, pois nada pode escapar à razão científica-tecnológica do 

homem moderno 

O mundo proporcionado pela técnica moderna e condensado como representação 

desabriga o homem de si mesmo, tornando-o um ser flutuante, isto é, entregue aos 

próprios desígnios de sua arbitrariedade sem possuir qualquer tipo de referência que 

caracterize uma proximidade essencial com o mundo em que habita. Embora a falta de 

uma essência possa fazer com que o homem pise em movediças areias, tendo em vista a 

necessidade de decidir por aquilo que lhe dará sustentação. É também essa falta de 

essência que permite ao sujeito travar sua luta contra o processo objetivador imposto 

pela época moderna. Sobre isso, Heidegger afirma: 

Apenas porque o homem se transforma, de modo universal e essencial, em 

sujeito, e na medida em que o faz, ele precisa logo a seguir perguntar-se 

expressamente como quer que seja a essência moderna que ele já é, e como 

ela deve ser – se o homem quer e deve ser uma arbitrariedade limitada a si 

mesma e um Eu abandonado à sua livre vontade ou o “nós” da sociedade, se 

quer e deve ser um indivíduo ou uma comunidade, uma personalidade dentro 

da coletividade, se quer e deve ser um simples membro de um grupo 

corporativo, sob a forma do Estado e da nação, como povo, ou uma 

humanidade universal. Apenas enquanto o homem já é sujeito, 

essencialmente, persiste a possibilidade de deslizar na falta de essência e 

aberração [Unwesen] do subjetivismo no sentido do individualismo. Mas 

também só onde o homem continua a ser o sujeito, faz sentido a luta expressa 
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contra o individualismo, que define a comunidade enquanto objetivo de todo 

esforço e alvo de toda utilidade (2012, p. 08-09). 

 

Tais considerações tecidas à luz do pensamento de Heidegger e de seus 

intérpretes remontam a um texto escrito por Emanuel Carneiro Leão, “A Técnica e o 

mundo no pensamento da Terra” (Cf. LEÃO, Emanuel Carneiro, 1988). O texto trata de 

como a tecnologia tenta submeter à terra ao processo de dominação. Entende-se, desse 

modo, que é também uma forma de desabrigo. O homem habita um mundo orquestrado 

pela técnica, mas não qualquer técnica, trata-se de sua configuração mais sofisticada. A 

era moderna, como já foi dito, construiu um mundo como imagem. Essa construção 

atesta a voracidade do desenrolamento dos meios de produção e, sobretudo, a 

transmutação do homem em homem moderno. Como seria então esse homem moderno 

em meio à sofisticação do mundo técnico? Aquele que tem o poder de instaurar sua 

própria essência. Mas ao instaurar sua própria essência, o homem da época moderna 

precisa saber lidar com ela. É exatamente neste ínterim que se constitui o homem 

moderno. A essência materializada como ente é para ele e diante dele, porque é 

projetada por ele. 

A grande preocupação da época moderna reside no fato de que forma, o homem 

se relaciona com o mundo. O subjetivismo alimenta a cada dia o individualismo em 

detrimento as singularidades do mundo. As singularidades do mundo se dão justamente 

no caráter não provocativo da natureza, isto é, na compreensão do mundo a partir de si 

mesmo e não por meio do que os recursos tecnológicos podem fornecer. É dessa forma 

que podemos compreender a concepção de desabrigo ou de um homem sem terra, no 

sentido de que a subjetividade ratificada pela razão científico-tecnológica alimenta a 

construção de um novo mundo, tendo como referência os desígnios de sua própria 

racionalidade. O homem moderno, de acordo com Heidegger já não habita esta terra, 

pois habitar é deixar-habitar em sentido próprio (Cf. HEIDEGGER, 2008i, p. 167). Em 

sentido outro, o homem da técnica moderna não condiz com o estado essencial da terra, 

mas deseja a todo instante provoca-la, se utilizando da previsibilidade matemática para 

transformá-la em fonte de recurso. “O processo básico da época moderna é a conquista 

do mundo como imagem. A palavra “imagem” significa agora o produto [Gebild] do 

produzir representacional” (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 09). 

É nesse sentido que Heidegger chama a atenção para o fato de pensarmos no 

mundo à mercê da técnica como um todo diluído e homogêneo sob os processos de 
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dominação. Neste contexto, Heidegger fala sobre a ideia de gigantesco. Essa acepção 

ganha uma roupagem paradoxal. De acordo com Heidegger, não se trata mais da 

concepção corrente do não alcançável, é antes uma ideia particular de grande, no 

sentido da criação das técnicas de apequenamento do mundo (HEIDEGGER, 2012, p. 

08-09). 

Os homens não mais habitam seus lugares com propriedade essencial, eles 

vivem isolados em um gigantesco deserto de imagens, onde tudo não passa de miragens 

do real. O gigantesco se tornou um marco, um ímpeto de dominação e enquadramento 

do mundo. Tudo aquilo que pode ser numerado e transformado em quantidade passa 

então a ocupar a esfera da qualidade. O gigantesco se converte na capacidade 

aparentemente ilimitada do cálculo. É esse o processo em que o homem da época 

moderna tudo calcula e tudo suprime para controlar as medidas e distâncias do mundo 

para expandir seus horizontes do mundo como imagens. Nas palavras de Heidegger: 

 

Um sinal deste processo é que por toda parte manifesta-se o gigantesco, nas 

configurações e roupagens mais distintas. Entre estas se inclui o gigantesco 

no sentido do cada vez menor. Pensemos nas cifras da física atômica. O 

gigantesco se impõe também até na forma que consiste, aparentemente, na 

sua negação: na aniquilação das grandes distâncias pela aviação e na 

representação casual e fácil que as transmissões de rádio permitem fazer da 

cotidianidade de mundo exóticos e distantes. Contudo, pensamos de forma 

muito superficial quando compreendemos o gigantesco a partir da extensão 

infinita e vazia do puramente quantitativo. Pensamos de forma muito limitada 

quando concluímos que o gigantesco sob a configuração de um ainda-não-lá 

progressivo surge apenas da busca de superação e ultrapassamento 

(HEIDEGGER, 2012, p. 08-09). 

 

Durante o percurso traçado até aqui, nos foi permitido perceber em parte a 

minúcia com a qual Heidegger trata de todas as facetas da técnica. No entanto, a técnica 

na sua configuração moderna ultrapassa o que seria para os gregos a ideia de produzir, 

de trazer à presença um ente. A técnica moderna, ao contrário, é um desafiar da natureza 

que põe o próprio homem na mira de mais um recurso tecnológico. Nesse sentido, o 

mundo se converte em asseguramento de uma verdade criada por ele mesmo, na 

apreensão do ente em sua totalidade. O solo que antes era a terra que o camponês 

cultivava, o espaço que sediava as grandes velocidades, os rios que também eram fontes 

do cultivo essencial humano, na época moderna não passam de recursos. 

 A natureza na era moderna nada concede, nada sedia, é forçada a produzir 

recursos. As tentativas do homem moderno de permanecer eternamente no mundo o faz 

produzir os mais espantosos experimentos tanto com o mundo, com a natureza, como 
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também consigo mesmo quando arquiteta um mundo para ser expectador sob a mira do 

desafiar. Nesse contexto, o homem também se torna recurso, ficando desprovido de 

sentido, já que também não é mais um ente, mas apenas recurso.  Dessa forma, a 

metafísica chega ao seu ápice, quando culmina na verdade da certeza como 

representação, encobrindo e distorcendo a essência da técnica moderna. 
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2. A “questão da técnica” e a essência da técnica moderna: 

 

2.1. O que vige na técnica: Instrumentalidade, causalidade e 

desencobrimento: 

 

Ao colocar a problemática da técnica na era moderna somos geralmente tragados 

por um tipo de análise que tende, por um lado, a ressaltar somente a engenhosidade dos 

artefatos técnicos e benefícios que porventura provocam na relação homem/natureza, e 

de outro, um entendimento pessimista que vislumbra a aniquilação humana. É neste 

sentido que a discussão sobre a questão da técnica na era moderna atesta o risco de 

incorrer em uma concepção muito difundida no período do pós-guerra, a saber: o 

maniqueísmo entre benefícios ou malefícios da técnica para a constituição da existência 

humana. Encarcerada nesta perspectiva, observamos o debate proposto por Aldous 

Huxley (SAFRANSKI, 2000, p. 460) e Max Bense
2
. O primeiro, autor do best-seller 

Admirável mundo novo, propala uma aterradora visão sobre o futuro da humanidade, 

isto é, sobre sua ausência de futuro, pois a técnica, segundo o autor, encerraria 

previamente toda a possibilidade de liberdade humana. O segundo autor destaca o 

grande progresso desenvolvido pelos inventos técnicos. Neste cenário profundamente 

marcado pela estéril oposição entre a suposta redenção emancipadora do progresso 

tecnológico e a catástrofe definitiva da humanidade, Martin Heidegger formulou 

cuidadosamente suas concepções sobre questão da técnica, procurando abordá-la em 

uma configuração mais essencial e enquanto momento de consumação da história da 

metafísica completa e agrupada na era moderna. Deste modo, é possível perceber sua 

contribuição original para construir uma nova reflexão crítica sobre a modernidade 

enquanto época que apresenta a maior configuração da técnica.  

Convencido de ter sido Dédalo quem ajudou os atenienses a fugir do labirinto 

que ele mesmo construíra, o rei Minos mandou aprisionar Dédalo e seu filho Ícaro no 

mesmo labirinto. Impedido os dois de saírem dali justamente pela engenhosidade da 

obra, disse Dédalo ao filho: “a fuga pode ser impedida pelo mar e por terra, mas não 

pelo céu”.  Começa então a desvanecer-se a voz do seu pai Dédalo aos ouvidos de Ícaro, 

                                                           
2
 Max Bense não se limitou a tecer uma visão simplista sobre o progresso do mundo técnico. Antes, 

reconhecia a dificuldade de adequar eticamente o ser humano para viver no mundo da técnica. Por isso, 

para Bense, seria preciso ressaltar a importância de se construir um ethos técnico capaz de criar condições 

éticas para vivermos no mundo arquitetado pela técnica (Cf.SAFRANSKI, 2000, p.462-463). 
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e este passa a ser tomado por uma liberdade advinda das asas que seu pai Dédalo 

produzira e, estas por sua vez causavam em Ícaro um sentimento de dominação sobre a 

natureza que jamais havia experimentado antes. Ícaro se deixou levar por este poder e 

acabou aprisionado no seu próprio deleite ao ter as asas derretidas pelo sol e caindo no 

mar, onde hoje é a ilha de Ícara (Cf. HAMILTON, 1992 p. 200-201).  

Do mito à idade moderna vemos um percurso marcado por diversos labirintos, 

fugas e novos labirintos. Esse foi o salto que o homem realizou na sua empreitada pela 

constituição do mundo. A técnica pertence ao ser humano, mas o que é a técnica 

moderna na interpretação do filósofo Martin Heidegger? Na conferência cujo título é A 

questão da técnica (1953), Heidegger delineia um percurso à luz do que, segundo ele, 

poderia nos conduzir à compreensão da essência da técnica.  

Para tanto, o autor nos instiga a pensar para além do que nos é apresentado na 

atual configuração da técnica como técnica moderna. Em um segundo momento de seu 

percurso, Heidegger chama a atenção para a concepção vigente de técnica na 

modernidade: “A maneira mais teimosa, porém, de nos entregarmos à técnica é 

considerá-la neutra, pois essa concepção, que hoje goza de um favor especial, nos torna 

inteiramente cegos para a essência da técnica” (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p. 11).  

A técnica entendida a partir da concepção de neutralidade não apresenta de 

forma alguma sua essência. Primeiro porque a técnica, nem mesmo em uma primeira 

instância, poderia ser considerada neutra. A ideia de neutralidade entendida como 

aspecto incorreto para a definição da técnica moderna para Heidegger é defendida 

também de acordo com a interpretação de Michael E. Zimmerman, quando este se 

reporta à tecnologia moderna, isto é, à técnica sob o refinamento da ciência. 

 

Encarando a tecnologia industrial sob a óptica política antimodernista, 

Heidegger não a via nem como um instrumento neutral para os fins humanos, 

nem como sinal da evolução humana para um estágio mais desenvolvido, 

mas antes como um sintoma da época final do longo processo de declínio da 

compreensão humana do ser dos entes (1990, p. 63). 

 

 A preocupação de Heidegger nesse contexto vai além de uma construção 

puramente crítica da técnica moderna. A preocupação do autor abrange a possibilidade 

de um esgotamento da cultura humana ao que diz respeito à compreensão de sua 

essência. Dito de outro modo, na era da técnica moderna, o homem corre o risco de 

perder a proximidade com os entes, no sentido de desencobrir originariamente o seu ser. 

Além disso, a técnica moderna entendida de modo usual se apoia em outra concepção 
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igualmente comum, porém, contrária à ideia de neutralidade. Essa ideia é a de que 

técnica é um meio para um fim através de uma atividade humana. Sendo produzida pela 

mão do homem para um fim, a técnica já se encontra submetida a um projeto prévio de 

uso e manipulação. Neste sentido, a técnica não se reduz a produção de instrumentos, 

ela mesma é um instrumento de dominação, caracterizando um período de total 

incompreensão do ser dos entes (Cf. ZIMERMAN, 1990, p. 63). Ainda de acordo com 

essa discussão, podemos perceber, talvez, o ponto central de afastamento entre 

Heidegger e Jünger. Enquanto para Jünger a tecnologia fornecia a oportunidade de uma 

mobilização total do povo alemão proveniente da vontade de poder professada por 

Nietzsche, Heidegger acreditava que a grande onda tecnológica que invadia a Alemanha 

poderia acarretar uma espécie de nivelamento negativo que poria em risco o sentido do 

ser-dos-entes, isto é, para o filósofo, o próprio homem seria interpelado pela técnica, 

não no sentido de abertura que o possibilita dizer o ser dos entes, mas no sentido de 

instrumento de uso e manipulação como os demais entes disponíveis.   

Mais uma vez, Heidegger demonstra que sua preocupação central não é cunho 

restritivo a técnica na sua evolução como tecnologia, mas o afastamento do ser que a 

técnica moderna pode proporcionar. Deste modo, encontrar a essência da técnica não 

significa dizer que temos como único objetivo construir ou demonstrar um conceito que 

se contraponha à ideia de instrumentalidade apresentada na modernidade. Antes, iremos 

tentar como caminho possível demostrar que a essência da técnica, como propõe 

Heidegger, não pode ser compreendida mediante a formulação de um conceito e que 

tampouco a concepção de técnica como instrumentalidade consegue abarcar o que é sua 

essência. Sobre essa questão, Franklin Leopoldo e Silva acrescenta: 

 

 A técnica não será tomada como objeto cuja investigação nos levaria 

possivelmente a uma essência; tampouco a técnica será submetida a um 

processo de conhecimento objetivo ao cabo do qual se poderia defini-la. Em 

outras palavras, não se pretende chegar a qualquer resultado que forneça uma 

representação da técnica. O que será feito só se pode enunciar, a princípio, 

negativamente: trata-se de afastar algumas concepções habituais que se 

consolidaram como visões da técnica, para com isso liberar a sua essência. 

Isso não significa que, com esse procedimento, nos apropriaremos da 

essência da técnica; apenas nos colocaremos na posição em que seria possível 

pensá-la eventualmente para além das dimensões metafísica e epistemológica 

(2007, p. 369). 

  

 Uma das consequências mais comuns dessas representações é a de que o 

homem tenta de todas as formas dominar a técnica, enquanto esta ameaça escapar do 
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seu controle (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p.12). A técnica escapa do controle humano 

justamente porque ela é pensada de acordo com a concepção instrumental.  Diante desta 

concepção, o homem se vê impelido a utilizá-la como meio para dispor tudo o que for 

possível da natureza. Ao pensar a técnica unicamente como meio para dispor da 

natureza, o homem não consegue compreender o que a própria técnica reivindica, cujo 

chamamento não é nada de técnico, é antes, segundo Heidegger, um modo de 

compreensão do ser, pois demonstra mesmo que de modo impróprio uma relação do 

homem com o mundo, uma construção, um modo histórico de perceber, apreender e 

descobrir o ser dos entes . É com base nesta constatação que Heidegger vê na concepção 

instrumental da técnica um caminho correto, porém, não essencial, haja vista o próprio 

conceito de instrumentalidade necessitar de um questionamento primordial. Para dar 

continuidade ao seu caminho de investigação, Heidegger discute os conceitos de meio e 

fim e instrumentalidade através do conceito de causalidade.  

A natureza faz aparecer por si mesma aquilo que já é em si mesmo ao passo que 

a téchne faz aparecer o que é em si mesmo por um “outro”. Este “outro” é o homem 

como produtor ou artífice. Mas isso, para Heidegger, não significa simplesmente que o 

homem se serve da natureza como matéria prima ou meio para obtenção de certos fins. 

Heidegger recusa essa acepção humanista de que a técnica constitui, sobretudo, um 

meio para as realizações do homem. A interpretação humanista é instrumental e ao 

mesmo tempo antropológica, pois considera a técnica como perseguição de fins e da 

aplicação de meios e, assim, uma atividade voltada para o homem. É correto afirmar 

que pela técnica o homem persegue meios para efetuar algo, para obter algum efeito, 

mas aquilo que tem como consequência um efeito nós denominamos como causa. 

Assim, o meio pelo qual o homem efetua algo é uma causa, mas o fim a partir do qual 

se determina o meio vale também como causa. Portanto, onde fins são perseguidos e 

meios são empregados, onde domina o instrumental, ali impera causalidade. 

O que Heidegger analisa, neste sentido, é como a tradição filosófica define a 

causalidade atrelando-a a ideia das quatro causas: material, formal, eficiente e final (Cf. 

HEIDEGGER, 2008a, p.13). É exatamente a partir da concepção das quatro causas que 

Heidegger percebe que é necessário restabelecer um diálogo crítico e apropriativo com 

o modo pelo qual elas nos foram transmitidas pela tradição.  De acordo com Werle:  

Essa ênfase na téchne originária dos gregos como um saber e, portanto, não 

como um fazer, não como algo “técnico”, tal como se consolidou essa 

expressão na tradição ocidental, constitui o argumento central de Heidegger, 

em A questão da técnica, para diferenciar a técnica antiga da técnica. 
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Reinterpretando a doutrina das quatro causas de Aristóteles, Heidegger 

retoma o sentido grego de aitia, causa em latim, e mostra que as chamadas 

quatro “causas”- o eidos (forma), ülé (matéria), o telos (fim) e légein (causa 

eficiente) – estão essencialmente orientadas por um desencobrimento do ente 

que mantém conservado o encobrimento. Dessa forma, torna-se questionável 

o predomínio que, na tradição ocidental, acabou recebendo a causa eficiente 

sobre as demais causas, a saber: as causas formal, material e final. No modo 

de pensar grego, cada causa não significava um cadere, um enquadramento, 

mas um acontecer de amplitude ontológica. Imperava antes um 

comprometimento interno e recíproco das causas, tendo em vista o 

ocasionamento do ente e um deixar acontecer o ente segundo a physis. (2011, 

p. 100). 

 

Heidegger diz que o conceito de “causa” no pensamento aristotélico nos parece 

tão “claro” que carece hoje de uma reflexão a fim de que seja manifestada a sua 

complexidade e aquilo que nele está encoberto. Heidegger encontra na ideia grega de 

causa um meio de ir além da instrumentalidade. É partir então dessa análise proposta 

pelo filósofo alemão, que irá se construir outra interpretação diferente daquela realizada 

pela tradição, isto é, de que a subjetividade seria a condutora do que se apresenta. De 

acordo com Heidegger, a tradição interpretou as quatro causas de Aristóteles, dando 

ênfase a causa eficiente, assim, a compreensão do real interpretada pela tradição e 

depois reforçada pela modernidade vê na causa eficiente, não somente a causa da ação 

como também o resultado, o sucesso do empreendimento humano nesta ação. Diante 

desse contexto, segundo Heidegger: 

 

O vigente numa vigência aparece, então, como o resultado de uma operatio. 

O resultado é o que sucede a uma actio, é o sucesso. O real é, agora o 

sucedido, tanto no sentido do que aconteceu, como, no sentido do que tem 

êxito. Todo sucesso é produzido por algo que o antecede, a causa. É, então, 

que o real aparece à luz da causalidade da causa efficiens. (2008d, p. 43).  

 

Deste modo, se faz premente retomar a discussão sobre a essência da 

causalidade em sentido grego, quer dizer como um modo de desencobrimento. A partir 

desse esclarecimento e da distinção entre causalidade no sentido grego e os novos 

contornos que esse conceito adquiriu na tradição e posteriormente na modernidade, 

poderemos, de fato, compreender o conceito de instrumentalidade e o porquê da 

determinação vigente do que entendemos por técnica. 

Heidegger afirma que sendo o instrumental o meio para fins, a causa que produz 

efeitos, faz-se então necessário examinar a causalidade como caminho para a essência 

não-técnica da técnica, para não permanecermos apenas na definição técnica da técnica. 

Interpretando Aristóteles, Heidegger ressalta que a téchne é uma capacidade de trazer à 
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vigência o que não existia e, como tal, se iguala à poiesis da natureza em sua mais 

específica característica, que é o poder de gerar, de fazer emergir na presença ou fazer 

aparecer. Ambas (tékhne e physis) constituem modos distintos desse movimento 

poiético de conduzir para o aparecer. A técnica entendida como poiesis dispõe dos 

objetos, sendo apresentada como um terceiro elemento de interação, aquele que 

transforma, armazena e distribui os entes, dando-lhes assim outra funcionalidade (Cf. 

GIACOIA, JR, 2013, p.96). Nos referimos a técnica, nesse contexto, como um terceiro 

elemento tendo em vista que a própria natureza possui seu modo específico de 

desencobrimento. A natureza deixa o ente se sobressair por si mesmo, o que de acordo 

com Heidegger pode ser compreendido como repousar na presença ou deixar vigorar do 

ente. A técnica, por sua vez desencobre os entes de outro modo, como fontes de 

interação com outros entes, como meios de fazer funcionar a realidade através da 

previsibilidade e do controle. Diante desta acepção, podemos perceber o predomínio da 

causa eficiente no entendimento de técnica na modernidade.  

A causa eficiente aparece neste sentido não como parte de um processo interno 

das demais causas: formal, material e final, mas como uma causa que se legitima através 

unicamente do seu efeito, do seu resultado. “Sendo um resultado, o efeito é sempre feito 

de um fazer, isto é, de um fazer entendido, agora, como esforço e trabalho” 

(HEIDEGGER, 2008d, p. 44).  Neste sentido, existe todo um enlace entre as noções de 

causa e efeito apresentadas pela modernidade. O efeito passa a ser projetado 

antecipadamente e articulado matematicamente por aquilo que o antecede, isto é, sua 

causa. Assim, a compreensão das quatro causas aristotélica reduzida à predominância da 

causa eficiente tida pela tradição e posteriormente pela modernidade absolutiza a visão 

de técnica como único modo de desvelamento do ente e destoa o sentido original de 

causalidade, o qual Heidegger tenta recuperar em sua discussão, a saber, como aquela 

que deve e responde pelo ente desencoberto e não como um meio para realização de 

fins. 

Tanto a natureza quanto a técnica são, portanto, causativas, pois o termo grego 

aitía (causa) denomina aquilo que requisita (aitéo) o ser de algo, o que reclama sua 

presença e promove seu vir a ser, respondendo por sua vigência no seio do real. “Causa” 

é o através-de-quê (tó dia ti) em que algo vem a ser, seu processo de criação e aparição. 

Portanto, a “causação” de algo por natureza ou por técnica não se restringe ao momento 

inicial do que foi causado, uma vez que toda causa suporta e responde pela presença e 
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permanência dele no seio do real. Neste sentido, não devemos entender “causa” como 

um princípio antecedente que determina uma realização consequente, mas como um 

princípio dominante (arqué) que requisita e responde pelo tornar-se presente de algo. 

É neste sentido que Heidegger tenta demonstrar, em seu ensaio “A questão da 

técnica”, que a instrumentalidade como obtenção de meios para a realização de fins não 

pode ser o sentido originário da técnica, pois está fundada no fenômeno da causalidade. 

A análise etimológica do vocábulo grego αἴηιον indica que o sentido original de causa 

está ligado a dever e responder. A causa é, originalmente, “aquilo a que outra coisa 

deve” e aquilo que responde pela presença de algo no seio do real. Causa é aquilo que 

responde pela presença de algo e ao que se deve a realidade de algo, a causa faz 

aparecer, permitindo que algo entre em vigência. Assim, a tese de Heidegger é a de que 

a técnica desencobre o, “a ser produzido e utilizado” como instrumento, mas a essência 

da técnica como produção não reside em nada de técnico, mas no desencobrimento do 

ente como tal na totalidade. A técnica não reside essencialmente no fazer e manusear, na 

aplicação de meios e fins. A instrumentalidade repousa então na causalidade e assim 

conduz o vigente ao aparecimento. Com intenção de um maior esclarecimento, vejamos 

o que escreve Heidegger: 

 

A prata é aquilo de que é feito um cálice de prata. Enquanto uma matéria 

(ὕλη) determinada, a prata responde pelo cálice. Este deve à prata aquilo de 

que consta e é feito. O utensílio sacrificial não se deve, porém, apenas a 

prata. No cálice, o que se deve à prata aparece na figura do cálice e não de 

um broche ou anel. O utensílio do sacrifício deve também o que é ao perfil 

(εἶδὸϛ) de cálice. Tanto a prata, em que entra o perfil de cálice, como o perfil, 

em que a prata aparece, respondem, cada uma, a seu modo, pelo utensílio do 

sacrifício (2008a, p. 14).  

 

 

As quatro causas entendidas unicamente como uma atividade humana, um fazer 

puramente instrumental tendo como meta a realização do cálice encerrado em si mesmo, 

aparece na interpretação de Heidegger como partes essenciais de um mesmo processo. 

A finalidade a qual foi reservada para o cálice é aquilo que anteriormente já foi pensado 

para a figura do cálice. Portanto, o conceito de finalidade não está relacionado ao 

acabamento, mas a uma esfera anterior. Esta não se encerra no cálice de prata, mas tem 

na sua figura a personificação de um desejo que se manifesta e se concretiza após a sua 

finalidade como instrumento suspenso no enlace das três causas.  A análise realizada 

por Heidegger das quatro causas como partes de um processo essencial e interpretada 
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nesta pesquisa, pode ser melhor esclarecida quando o filósofo analisa o εἶδὸϛ (perfil, 

ideia)
3
 que rege a configuração do cálice tomando por base a ideia  do “ourives”:  

 
O ourives reflete e recolhe numa unidade os três modos de responder e dever. 

Refletir diz, em grego, λέγειν, λὸγοϛ. Funda-se no ἀпοϕαίνεζθθαι, no fazer 

aparecer. O ouvires é também responsável, como aquilo de onde parte e que 

preserva o apresentar-se e repousar em si do cálice sacrificial. Os três modos 

anteriores de responder devem à reflexão do ouvires o fato e o modo em que 

eles aparecem e entram no jogo de pro-dução do cálice sacrificial 

(HEIDEGGER, 2008a, p. 15). 

 

O que podemos perceber a partir do pensamento de Heidegger é que, apesar de 

serem diferentes entre si, as quatro causas não possuem um sentido essencial quando 

interpretadas através da finalidade em si mesmas. O ourives, segundo Heidegger, pode 

ser compreendido como aquele que preserva o sentido das três causas que devem e 

respondem uma a outra em sentido grego, quais sejam: a matéria (ὕλη); o perfil (εἶδὸϛ); 

finalidade (εγοϛ) pensadas tomando por base a sua coerência interna. Assim, o ourives, 

entendido como aquele que preserva o sentido das três causas não corresponde à causa 

efficiens, mas a intensidade de força que faz com que o objeto adquira corporeidade 

para fazer mostrar não uma finalidade, mas um permanecer em si mesmo.  

Desta feita, não devemos pensar que as quatro causas encontram seu cume no 

objeto de produção, haja vista tal afirmação fundamentar-se justamente no seu 

contrário. Uma vez quebrado o cálice sacrificial, ainda existirá aquele que preserva seu 

sentido, o ourives. Não sendo assim, quando desfeito o objeto, desfeito igualmente seria 

o conjunto de coisas o qual ele representa. 

A subjugação do que é produzido a uma finalidade é o que ratifica a concepção 

de técnica como um meio para um fim. Essa ideia é fundamentada, sobretudo, por uma 

época que defende um otimismo unilateral de que vivemos a melhor das Eras, por 

encontrarmos em toda parte novos inventos técnicos que facilitam a vida humana na 

Terra. Esse pensamento que hoje se evidencia nos faz confundir a todo instante o que é 

essencial e o que é artificial. Desta maneira, é bastante compreensível que sejamos 

fascinados por tudo que é técnico, pela projeção e superação dos limites humanos 

delegados ao caráter multifacetado dos instrumentos técnicos. A técnica entendida desta 

                                                           
3
 Há uma discussão no meio filosófico em torno da palavra εἶδὸϛ e qual o seu sentido para o pensamento 

de Platão. Alguns traduzem como aspecto, outros como perfil. Optamos pela tradução de Emanuel 

Carneiro Leão, ao transpor a conferência “A questão da técnica” (2008) na qual trata do conceito de ideia 

(εἶδὸϛ) como perfil para ilustrar o mundo das ideias no sentido de representação, contorno, forma do 

mundo material. 
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forma, segundo Heidegger, se reduz à determinação instrumental, serva da vontade de 

dominação humana. Enquanto esse significado restrito permanecer, estaremos de igual 

modo, atrelados a interpretações flutuantes sobre a técnica. Como, por exemplo, a de 

que a técnica moderna é apenas o processo de aperfeiçoamento das habilidades humanas 

sem adentrarmos em questionamentos mais pertinentes, tecidos pelo pensamento de 

Heidegger, tais como: o que confere a determinação instrumental ao conceito de 

causalidade? Por que o entendimento essencial de causalidade é encoberto pelas 

concepções da tradição?  

Antes de representar a hegemonia e o domínio do homem sobre tudo que pode 

ser disposto pela natureza, a técnica na era moderna traduz a fragilidade do fundamento 

sobre o qual é erguido todo o seu império, isto é, sobre a ideia de instrumentalidade, de 

um meio para atingir determinados fins. Todo o movimento que perpassa e fecunda a 

discussão que versa sobre o universo da técnica, é na verdade um discurso apresentado 

por um tipo de linguagem igualmente instrumental. De outro modo, são criados todos os 

dias novos códigos cada vez mais rápidos e precisos para dar conta de uma enorme 

demanda de inventos técnicos. E o que alimenta a criação lacônica desse tipo de 

linguagem simbólica é o raciocínio que se origina do engano de que a essência da 

técnica corresponde à identidade de tudo que é técnico, ou seja, ao instrumental. Esse 

tipo de entendimento nos leva a crer que somos senhores da técnica. Trata-se de um 

modo ingênuo de conhecimento, pois o que se conhece sobre a técnica é tudo aquilo que 

ela produz e não sua essência. Contrariamente aos que defendem uma cultura da técnica 

sempre em desenvolvimento, Heidegger procura resgatar o que está encoberto pela 

noção comum de causalidade como obtenção de um efeito através da atividade humana.  

Em contrapartida a concepção corrente de causalidade como efeito de produção 

da atividade humana, Heidegger utiliza a expressão “deixar-viger” de maneira 

interpelativa da essência grega da causalidade. Aqui, causalidade aparece como “dever e 

responder”. Dever e responder são interpretados por Heidegger de modo fundamental, 

isto é, “o deixar acontecer do objeto” (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p15-16). Em outros 

termos, os conceitos de dever e responder como causalidade é o deixar-viger do objeto. 

A esse respeito, André Duarte acrescenta:  

 

A ideia é a de que a causalidade não pode ser pensada como a imposição 

violenta ou arbitrária de meios para gerar resultados, mas como uma 

conformação, uma adequação entre o que vem à luz e os procedimentos pelos 

quais isto pode vir a ser (2009, p. 06). 
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Percebemos, deste modo, que não se trata apenas de um jogo de palavras, mas, 

de buscar outro sentido para a ideia de causalidade. Outra ideia que nos possibilite 

compreender com maior clareza que a concepção de causalidade como deixar acontecer 

ou deixar-viger do objeto difere da ideia de causalidade como resultado da atividade 

humana.  

Diante disso, Heidegger chama a atenção para pensarmos sobre o jogo de 

articulação dos quatro modos de deixar-viger (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p.16), onde se 

aplica esse jogo de articulação? O que une as quatro causas? O movimento de conduzir 

para a presença, tornar presente, fazer aparecer, pro-duzir. Os quatro modos do deixar-

viger são conduzidos uniformemente a fazer aparecer o que ainda não está à mostra. O 

que há por trás do entendimento do deixar-viger condiz com o esclarecimento do 

conceito de pro-dução. De acordo com Heidegger, é necessário repensar tal conceito 

além do que nos é apresentado pela modernidade como produzir, construir um objeto 

nos moldes tão somente da deliberação humana. Sobre essa análise, Zimmerman (1990) 

nos enriquece quando nos faz compreender que o campo dominante da deliberação 

humana é o que conduz, segundo Heidegger, à crença desmedida nas explicações de 

causa e efeito. Tais explicações remetem ao poder calculador da razão como o único 

meio de apreensão dos entes. Assim, a noção de subjetividade moderna ganha status de 

tribunal de si mesma projetando e construindo o mundo de acordo com suas 

determinações (ZIMMERMAN, 1990, p. 145-146). Em contrapartida à concepção de 

causa e efeito como provenientes da racionalidade calculadora, Heidegger lança seu 

olhar para a ideia de pro-dução cunhada pelos gregos. O filósofo afirma que: 

 

Tudo agora depende de se pensar a pro-dução e o pro-duzir em toda a sua 

amplitude e, ao mesmo tempo, nos sentidos dos gregos. Uma produção, 

пοίηζιϛ, não é apenas a confecção artesanal e nem somente levar a aparecer e 

conformar, poética e artisticamente a imagem do quadro. Também ϕύζιϛ, o 

surgir e elevar-se por si mesmo, é uma pro-dução, é пοίηζιϛ. A ϕύζιϛ é até a 

máxima пοίηζιϛ. Pois o vigente ϕύζει tem em si mesmo (ἐν ἑαυηῷ) o eclodir 

da pro-dução. Enquanto o que é produzido pelo artesanato e pela arte, por 

exemplo, o cálice de prata, não possui o eclodir da pro-dução em si mesmo, 

mas em outro (ἐνἄλλῳ), no artesão e no artista. (HEIDEGGER, 2008a, p. 

16). 

 

Para Heidegger a pro-dução é diferente do que propõem os modernos. Como 

dito anteriormente, os modernos concebem o produzir no sentido estritamente 

instrumental, ou seja, orquestrado para uma finalidade mediada pela representação 
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técnica. Para Heidegger, existe um jogo interno de articulação do deixar-viger. Este 

jogo reside em um eclodir, de fazer aparecer um ente por meio da téchne. Podemos 

tomar como fonte de maior esclarecimento, o exemplo dado por Heidegger em A origem 

da obra de arte (1977). O filósofo cita o exemplo dos sapatos do camponês pintados por 

Van Gogh. Heidegger faz uma discussão primeiramente sobre o caráter instrumental dos 

sapatos para, então, redimensioná-los para o verdadeiro espaço da arte
4
. Desse modo, o 

que nos é permitido compreender, como já tratado em linhas gerais no primeiro capítuo, 

é que na modernidade as produções se sobressaem simplesmente como produções se 

desvencilhando do artista. Esta forma de produzir se dá justamente porque, antes de ser 

produzida, a obra de arte é projetada para uma finalidade. A discussão proposta por 

Heidegger, neste sentido, é que a obra produzida como arte e não como mero 

instrumento é indissociável do artista. 

Existe neste sentido, para o pensamento de Heidegger um elo essencial não 

somente entre o artista e sua arte, mas uma conexão indissolúvel entre a arte, o artista e 

o espaço no qual a arte ganha vida e não propriamente, esses elementos servem para 

medir sua utilidade. Quando afirmamos à luz do pensamento do filósofo que a obra de 

arte é indissociável do artista, queremos enfatizar além de formulações teóricas 

propostas por Heidegger, uma ação e um modo de vida genuinamente proposto pelo 

filósofo. Em um artigo intitulado, “¿por qué permanecemos en la provincia?” de 1933, 

Heidegger escreve uma  passagem em que demonstra claramente sua estima por uma 

forma de vida autêntica na qual as ações retratam exatamente o modo de estar no 

mundo. 

Por el contrario, la memoria campesina tiene su fidelidad sencilla, segura e 

incesable. Hace poco le llegó la hora de la muerte a una campesina allá 

arriba. Ella conversaba conmigo a menudo y de buena gana, y me enseñaba 

viejas historias del pueblo. En su lenguaje enérgico y lleno de imágenes 

conservaba todavía muchas palabras viejas y diversas sentencias que habían 

llegado a ser ininteligibles para los actuales jóvenes del pueblo y, así, han 

desaparecido del lenguaje vivo. Todavía en el año pasado, cuando yo vivía 

solo semanas enteras en el refugio, esta campesina, con sus 83 años, subía a 

menudo la abrupta cuesta que conduce a él. Quería ver, como decía, si yo 

todavía estaba allí y si no me había robado de improviso “algún duende”. La 

noche que murió la pasó conversando con sus parientes y, hora y media antes 

de su fin, envió todavía un saludo al “señor profesor”. Tal recuerdo vale 

incomparablemente más que el más hábil “reportaje” de un periódico de 

                                                           
4
 Benedito Nunes propõe uma pertinente discussão sobre A origem da obra de Arte buscando 

compreender a coisidade da coisa e, sobretudo, a essência da obra de arte. Para tanto, ele recorre a 

Heidegger ao utilizar o exemplo dos sapatos do camponês pintados por Van Gogh. Segundo Nunes, os 

sapatos expostos em tela retiram a condição de uso do objeto, fazendo sobressair à essência da arte como 

verdade do ser (Cf. NUNES, 2007, p. 91-105). 
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circulación mundial sobre mí pretendida filosofía (HEIDEGGER, 1963, 

p.02). 

 

No final da citação, quando Heidegger conclui que as memórias valem bem mais 

do que um jornal de circulação mundial contendo sua suposta filosofía, pode-se então 

perceber que o sentido do que Heidegger compreende por obra ultrapassa a pintura, a 

confecção ou a elaboração de um determinado objeto. A obra, segundo Heidegger, deve 

ser uma extensão do próprio artista, uma continuação ou reciprocidade de um modo de 

lidar com o mundo e com os entes. A obra entendida deste modo não está 

necessariamente vinculada a um tempo e espaço determinante de sua utilidade, mas diz 

respeito a um sentido mais amplo e completo, isto é, com todos os elementos que a 

compõe. A obra contém em si sua essência na medida em que pode recriar um objeto a 

dar-lhe outras dimensões. A arte recriando um objeto e dando-lhe outro sentido, deixa 

de recriar e passa a condição de autêntica criação. É nesse sentido que a arte se 

apresenta como verdade. A esse respeito, Marco Aurélio Werle enriquece nossa análise 

ao afirmar que: 

A obra de arte não significa apenas uma operação subjetiva, operada pelo 

artista, que aplica conforme suas intenções e planos uma forma a uma 

matéria, mas é antes a mobilização da “natureza” como um todo (da terra 

como a physis dos gregos), bem como do mundo, sendo o mundo situado 

como uma espécie de condensação de todas as significações possíveis na 

projeção do homem como ser-no-mundo. A terra irrompe, ao modo da physis, 

na obra de arte, e é lançada no mundo, como um mundo, de modo que esse 

irromper e o ser lançado geram um combate. (2011, p.97). 

 

Por isso, Heidegger diz que a téchne pertence à poiesis (pro-dução) e, portanto, é 

algo poético. Apesar da moderna distinção entre arte e técnica, o autor enfatizou o 

quanto a poiesis das belas artes, isto é, o “produzir do verdadeiro no belo”, também era 

chamada de téchne no pensamento grego. A meditação heideggeriana concebe a poiesis 

como a essência da arte e, assim, o espaço ao mesmo tempo de “consanguinidade” e 

estranheza com a técnica, favorecendo a reflexão sobre o sentido não-técnico da técnica, 

revelando, em contraste com a técnica moderna, um “desencobrimento mais originário” 

do mundo, de um habitar poeticamente o mundo ou, enfim, de um fundar a própria 

abertura do mundo e de nosso ser-aí sobre a essência originária da poesia. Nas palavras 

de Heidegger:  

 

A verdade, como clareira e ocultação do ente, acontece na medida em que se 

poetiza. Toda a arte, enquanto deixar-acontecer da advertência da verdade do 

ente como tal, é na sua essência poesia. A essência da arte, na qual repousam 

simultaneamente a obra de arte e o artista, é pôr-em-obra-da-verdade. A partir 

da essência poetante da arte acontece que, no meio do ente, ele erige um 
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espaço aberto, em cuja abertura tudo se mostra de outro modo que não 

habitual (1977, p.58). 

 

Esta discussão trata sobre a verdade em si mesma, do dar-se e propor-se do pro-

duzir e não em uma verdade unicamente produzida pelas ações humanas. Esses 

caminhos nos levam a compreender gradativamente a essência da técnica. Em 

contrapartida a uma possível constatação do que seja sua essência, surge a linguagem, 

mas propriamente a linguagem poética, como possibilidade de estar e conduzir o mundo 

a margem do comando técnico. Por enquanto, a questão da linguagem em Heidegger 

não é nosso objeto aprofundado de estudo, antes a utilizaremos para enriquecer a análise 

proposta sobre a técnica moderna. Nesse sentido, procuraremos entender como a 

essência da técnica enquanto desencobrimento, pensada na modernidade como 

instrumentalidade, um meio para um fim, metamorfoseia a compreensão de 

desencobrimento como verdade substituindo-o por exploração, processamento e 

reprocessamento de coisas.  

Antes de enveredarmos mais especificamente na questão da técnica como 

desencobrimento, faremos a análise de outro texto de Heidegger, a fim de 

compreendermos como são construídas as concepções sobre técnica na era moderna. 

Como essas ideias se tornaram aspectos basilares do imperativo conceitual de técnica 

como instrumentalidade, velando, desse modo, a discussão da técnica como caminho 

para pensarmos a verdade como desencobrimento.  
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2.2. Gestell: a técnica moderna como destino de um desencobrimento:   

 

Em uma conferência intitulada Língua Técnica e Língua de Tradição, proferida 

em 18 de julho de 1962, em duas escolas politécnicas alemãs, Heidegger direciona seu 

discurso para os professores da escola, chamando a atenção para um olhar mais atento 

sobre a questão da técnica. Após nove anos da publicação de A questão da técnica, a 

conferência Língua de Tradição e Língua Técnica traz a consonância e a mesma 

inquietude de ideias. Estas norteiam toda uma discussão que foge aos moldes correntes 

de compreensão da técnica. 

Heidegger enfatiza a necessidade de tratar mais atentamente a questão da 

técnica, já que o olhar que temos sobre ela é o mesmo que lançamos sobre os inventos 

técnicos. Para tanto, o autor esclarece que a concepção de técnica como 

instrumentalidade está atrelada, sobretudo, ao processo de industrialização da era 

moderna. Heidegger continua afirmando que: 

 

No interior da idade industrial moderna verificamos uma primeira e uma 

segunda revolução técnica. A primeira consiste na passagem da técnica do 

artesanato e da manufatura à técnica das máquinas com motor. Consideramos 

como segunda revolução técnica a introdução e o triunfo da maior 

“automação” possível, cujo princípio de base é definido pela técnica da 

regulação e da direção, a cibernética (1995b, p. 14). 

 

Nesse sentido, a revolução industrial traz consigo diversas outras revoluções 

internas cuja base de significados é o mesmo, isto é, um meio para um fim. A técnica, 

entendida deste modo, não possui o seu processo de revolução guiado pela vontade de 

aperfeiçoamento, antes está determinada pela vontade de dominação e controle. Estes, 

por sua vez, são justificados pela ideia ilusória de aperfeiçoamento da técnica. Esta 

concepção que hoje se destaca, inverte e justifica todos os arroubos da técnica moderna, 

sendo em contrapartida, a que de igual maneira nos faz questionar por sua essência. 

Antes de mais nada, é necessário assimilar as ideias utilizadas por Heidegger para 

compreendermos as distorções ou pensamentos apressados que sufocam o 

questionamento pela essência da técnica, favorecendo até mesmo a incapacidade de 

formulá-lo. 

Heidegger enumera cinco teses sobre técnica na era moderna a partir do que ele 

considera representações normativas. Em síntese, a primeira delas diz respeito à 
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representação da técnica como um feito propriamente humano para facilitar os fins 

industriais.  

A segunda se refere à aplicação prática da ciência moderna na natureza, tendo 

em vista que durante muito tempo houve uma lacuna entre técnica e ciência. Assim, o 

que temos nessa segunda tese é um desenvolvimento útil da ciência moderna.  

Na terceira tese a técnica industrial é vista como domínio particular no interior 

da civilização moderna, adquirindo seu status de importância a partir do momento em 

que forja um sentido mais englobante. A técnica, nesse contexto passa a ser concebida 

como uma expressão da cultura humana ou da civilização. 

A quarta teoria reduz todo o aparato técnico e todas as suas consequências ao 

surgimento das novas concepções de homem e humanidade. Esta teoria se manifesta 

como um tipo de pensamento simplista que vê na técnica moderna apenas um 

aperfeiçoamento da velha técnica artesanal fornecido pela civilização moderna.   

Por fim, a quinta acepção sobre a técnica moderna, vai exatamente ao encontro 

do eixo central de nossa discussão. A técnica concebida como instrumento humano 

exige ser controlada pelas mãos dos seus senhores. 

Diante da menção das cinco teses tratadas por Heidegger, o que podemos 

perceber é que todas elas trazem em seu bojo uma única proposição, a saber: a técnica 

em todas as suas configurações é coisa humana, e, portanto, segundo Heidegger assume 

um caráter antropológico-instrumental. Não podemos negar que a técnica pensada dessa 

maneira não corresponda aos fatos, ou seja, aos aspectos práticos desencadeados por 

ela. Porém, é justamente esse traço antropológico-instrumental que reúne as cinco teses 

sobre a técnica moderna e é esse traço de união que constitui a questão a ser debatida, 

qual seja: em que medida a constatação de que a técnica é antropológica-instrumental 

nos ajuda a compreender sua essência?  

A técnica entendida como coisa humana na modernidade, afirma Heidegger, 

ainda não alcança a essência da técnica, pois esta ainda se encontra arraigada à 

representação instrumental. Convergem, nesse sentido, as discussões empreendidas por 

Heidegger tanto na conferência A questão da Técnica (2008) como na conferência 

Língua de Tradição e Língua Técnica (1995). No primeiro texto, o autor comenta:  

 

A técnica não é, portanto, um simples meio. A técnica é uma forma de 

desencobrimento. Levando isso em conta, abre-se diante de nós todo um 

outro âmbito para a essência da técnica. Trata-se do âmbito do 

desencobrimento, isto é, da verdade (HEIDEGGER, 2008a, p. 17). 
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 O caráter antropológico e instrumental da técnica e toda elaboração produtiva 

estão fundadas no desencobrimento, ou seja, pertencem ao desvelamento do ente na 

totalidade. Tomando por base tal consideração é que Heidegger propõe pensarmos a 

técnica como uma forma essencial da verdade, do desencobrimento, da abertura ou da 

manifestação do ente como tal na totalidade. Pensada a técnica por esse outro viés, 

percebemos como é tênue a compreensão que temos sobre ela. De um lado, ela se nos 

apresenta como um caminho instrumental que facilita e fascina sobremaneira a lida do 

homem moderno com o mundo e a natureza. De outro, quanto mais somos tomados pela 

entificação do mundo e da natureza, isto é, quanto mais mundo e natureza se encontram 

ao nosso dispor, mas perdemos de vista a compreensão de técnica como 

desencobrimento. Perdemos de vista o caráter originário de técnica, uma vez que tudo 

que ela nos apresenta não aparece para nós como desencobrimento, mas como uma 

criação a partir dos seus próprios recursos como se estes não fossem essencialmente 

pertencentes à natureza. Nesse sentido, alimenta-se, a concepção que a técnica moderna 

é coisa puramente humana e instrumental, pois não conseguimos perceber que ela é um 

modo interativo como uma forma já existente do ente. Nas palavras de Oswaldo Giacóia 

Jr: 

Em sua acepção originária, a técnica é uma modalidade de producere, de 

hervorbringem – de trazer à luz, desvelar, desocultar-, acepçãoes que não 

correspondem às noções correntes da técnica como meio para um fim 

(concepção instrumental) ou como incremento do poder-fazer humano 

(concepção antropológica) (2013, p.98). 

 

Como procuramos destacar até aqui em nossas análises, no âmbito das duas 

referidas conferências sobre a técnica, Heidegger abre caminhos para novas concepções 

sobre técnica moderna. Todavia, pensarmos a técnica como possibilidade ou abertura 

para a verdade não é uma tarefa simples. De um lado, não devemos nos entregar as 

cegas às maravilhas dos inventos técnicos, pois desse modo acabaremos nos perdendo 

no nosso próprio deleite como fez Ícaro no mito de Dédalo. O deleite que nos faz 

absolutizar a visão estreita que temos da técnica através de toda a sua engenhosidade. 

De outra maneira, devemos adentrar no âmago mais profundo da técnica para que, 

assim, possamos alcançar sua essência. De acordo com Heidegger: 

 

Vivemos numa época estranha, singular, inquietante. Quanto mais a 

quantidade de informações aumenta de modo desenfreado, tanto mais 

decididamente se ampliam o ofuscamento e a cegueira diante dos fenômenos. 

Mais ainda, quanto mais desmedida a informação, tanto menor a capacidade 

de compreender quanto o pensamento moderno torna-se cada vez mais cego e 
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transforma-se num calcular sem visão, cuja única chance é contar com o 

efeito e, possivelmente com a sensação (2001, p. 101-102). 

 

Para que tenhamos acesso a uma perspectiva outra no que diz respeito à essência 

da técnica, temos que encontrar uma saída para escaparmos do labirinto construído pela 

modernidade. A técnica na modernidade adquiriu um imperativo que se sustenta a partir 

da própria engenhosidade técnica, o que dificulta sobremaneira sairmos desse labirinto. 

Para onde nos defrontamos percebemos que os dispositivos e instrumentos tecnológicos 

estão tão impregnados em nossa vida que somos imediatamente levados facilmente a 

nos perdermos em análises que se limitam a defender ou condenar o uso desses 

instrumentos. A pergunta de Heidegger pela técnica se movimenta para fora dessa 

perspectiva, para fora de tudo que é técnico (instrumental e antropológico) e se dirige 

para a essência não-técnica da técnica, para a essência metafísica ou historial-ontológica 

da técnica, ou ainda, para a relação entre a técnica e a abertura do ser (Da-sein) no qual 

está imerso e inserido o homem como ser-no-mundo, para a relação entre a técnica 

moderna e a história da Metafísica enquanto história do ser relegado ao esquecimento.  

 Considerada segundo sua essência, a técnica não se define pela 

instrumentalidade em que o homem utiliza meios para atingir fins, mas no 

desencobrimento. Isto porque o ente na totalidade que se abre e se manifesta no 

universo da técnica não deve ser pensado, segundo Heidegger, como um mero “objeto 

técnico” resultante da perseguição de fins e da aplicação de meios. A técnica moderna 

não consiste em uma atividade à qual o homem dedica seu interesse, mas um âmbito 

essencial no qual se manifesta tudo que é e está sendo.  O que está em jogo na técnica 

moderna é uma decisão historial que instauram e sustenta a verdade do ente como tal na 

totalidade e, desse modo, na essência da técnica moderna reside à abertura de uma 

época da história do ser e, portanto, uma destinação do ser na e como história, uma 

instauração epocal do ser em que a história da metafísica atinge a sua extrema 

possibilidade.  

Diante do contexto supracitado, entra em cena uma discussão sobre a questão da 

técnica moderna em um modo amplo, no sentido de pensarmos que essa discussão não 

se trata de atentar para a técnica como se esta fosse um grande aparato de 

funcionalidade para o homem em determinados espaços do mundo ou da sociedade. A 

técnica entendida na sua acepção comum e corrente como instrumentalidade determina 

a forma de agir e pensar do homem moderno. A concepção de técnica como 



73 

 

 

instrumentalidade cerceia a compreensão da essência da técnica, ao mesmo tempo em 

que esconde essa restrição na medida em que aparentemente se apresenta sob o domínio 

do homem. O homem, no auge da modernidade assume o lugar de centro do mundo 

como se todas as determinações de modificação em todos os sentidos da humanidade 

irradiassem tão somente de si mesmo. Oswaldo Giacóia Jr. enriquece nossa 

interpretação quando afirma: 

 

Com a hegemonia do sentido instrumental e antropocêntrico da técnica, o 

progresso tecnológico compulsivo subverte a lógica da ética humanista. As 

pesquisas biogenéticas instrumentalizam a base somática da personalidade, 

tornando-a disponível para fins incompatíveis com o ethos que, até aqui 

construiria o espaço de habitação do homem no mundo, o horizonte de sua 

autocompreensão. (2013, p. 103) 

 

Por outro lado, inserido na perspectiva de que o homem moderno em meio ao 

grandioso edifício técnico é o centro de todos os avanços tecnológicos, esconde-se e 

dissimula o caráter essencialmente histórico da essência da técnica. Não é a técnica 

entendida como instrumentalidade que postula as direções do real, mas é a técnica como 

destino do ser, isto é, como um desdobramento inevitavelmente histórico que permite 

que esse tipo de engano ocorra. É a partir dessa inversão que Heidegger pretende 

descortinar a essência não-técnica da técnica. 

Portanto, a essência da técnica moderna concerne e abarca todos os setores do 

real e não somente as máquinas, ou seja, a essência não-técnica da técnica abarca, abre e 

sustenta o ente como tal na totalidade. Conceber a técnica como trabalho, instrumento 

ou meio equivale a visar às determinações antropológicas que nela estão contidas, mas 

que não revelam sua essência. Desviando-se dessa representação humanista, Heidegger 

pretende atingir o modo como na “armação” ou na “composição” (Gestell) acontece o 

“descobrimento” pelo qual o homem moderno é provocado à abertura do o ente de um 

modo peculiar que corresponde à consideração da natureza como um reservatório de 

energias que ele pode utilizar, a disponibilidade (Bestand) se torna a verdade do ente 

enquanto ente na totalidade. Jogando com os recursos das palavras Ende e Ort, onde ter 

fim equivale a ter lugar, Heidegger dirá que, com seu Fim (Ende), a metafísica não 

cedeu lugar à técnica, mas sim, na unidade cibernética da técnica moderna, a metafísica 

encontrou o seu lugar (Ort), isto é, aquilo em que se reúne o todo de sua história, em sua 

extrema possibilidade.  

A metafísica, na obra de Heidegger, como já analisado neste trabalho 

dissertativo, consiste na história da verdade do ente sob a forma da substancialidade e 
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da subjetividade. O projeto condutor da metafísica nasceu com a determinação platônica 

do ser como ideia, isto é, como a presença constante (ständige Anwesenheit). A 

fundamentação cartesiana da ciência moderna concebeu a presença como o que é posto 

pelo sujeito que representa e produz. Esta metafísica da subjetividade atingiu o 

esgotamento das suas possibilidades na reviravolta nietzscheana do platonismo, que 

transformou a relação sujeito-objeto em vontade de vontade, instaurando o universo da 

técnica moderna enquanto princípio de controle e planificação dos entes em geral 

(Gestell). Neste sentido, o ser se manifesta hoje no universo da técnica moderna, por 

meio do qual o projeto metafísico da presença constante encontra sua perfeita 

materialização na conversão do ente em fundo de reserva (Bestand).  

Desse modo, todas as supostas saídas parecem apontar para a descaracterização 

da verdade, pois, impele-nos ao enfrentamento novamente com aquilo que hoje se 

evidencia, o caráter instrumental e antropológico da técnica. De acordo com Heidegger, 

as discussões sobre a técnica na antiguidade caminhavam pelo viés da metafísica 

clássica. Nesta, era possível perceber, mesmo que de forma equivocada, a intenção de se 

chegar a uma verdade que não fosse fabricada pelo engenho humano. Agora, em nosso 

tempo, o homem não vê outra possibilidade de verdade que não seja arquitetada por ele 

mesmo, e com teor de utilidade.  

Segundo Heidegger, por imperativo da composição (Gestell), a técnica moderna 

requer da natureza a sua subsistência como disponibilidade, requer que:  

 

a natureza se anuncie em algum modo asseverado, calculado, e permaneça 

possível de ser requerida como um sistema de informações. Este sistema, 

então, se determina a partir de uma causalidade mais uma vez transformada. 

Ela não mostra nem o caráter de um ocasionar produtor nem o tipo da causa 

efficiens ou da causa formalis. Provavelmente, a causalidade se atrofiará num 

anunciar desafiado de rebentos asseguradores, simultâneos ou consecutivos 

(HEIDEGGER, 2007a, p. 387).    

 

Por outro lado, Heidegger tenta demonstrar que o ser não pode em sua 

originalidade ser apreendido através da noção de causa e efeito, como pensa a 

modernidade. De acordo com uma análise proposta por Zimmerman sobre esse eixo de 

discussão, podemos compreender que: 

 

Heidegger sustentava que uma coisa pode “ser” sem que constitua o produto 

de uma causa. Certamente que na era tecnológica “ser” significa ser 

produzido em conformidade com suas causas naturais ou técnicas, 

susceptíveis de serem compreendidas pela razão. Para Heidegger, todavia, 

“ser” significa ser manifesto – um acontecimento que se desvela, que já 

existia antes e que era mais basilar, do que os entes que através dele se 
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desvelam. Aquilo que se exige a um tal desvelar é não apenas o manifestar-se 

por si próprio (ser presente) dos entes, mas também a síntese perceptiva 

temporal, ou horizonte da existência humana, que possibilita que uma tal 

ocorrência se torne perceptível (1990, p. 146). 

 

Na modernidade, a racionalidade calculadora faz de tudo que é o efeito de uma 

razão ou uma causa, como se tudo o que existe possuísse um sentido outro que não ele 

mesmo. A racionalidade científico-tecnológica considera que só há sentido para o que 

for mensurável e assegurado no cálculo e na aplicabilidade instrumental de meios e fins. 

É por isso que, caso aceitemos ideia instrumental da técnica como possibilidade correta 

de compreendê-la, não estaremos trilhando um caminho errado, no entanto, não 

alcançaremos com propriedade aquilo que caracteriza a essência da técnica. 

Comparando a técnica moderna com qualquer outra técnica mais antiga, 

podemos perceber que a concepção instrumental atravessa frontalmente toda a 

discussão. Ora, a técnica apresentada desse modo não é exata e sempre verdadeira, pois 

a ideia de instrumentalidade é sempre submetida à condição histórica a qual o homem se 

encontra. 

 

O verbo latino instruere significa: dispor em camadas sobre – e justapostas, 

construir, ordenar, instalar de maneira coerente. O instrumentum é o aparelho 

ou utensílio, o instrumento de trabalho ou o meio em geral. A técnica passa 

por qualquer coisa que o homem manipula, da qual ele se serve na 

perspectiva de uma utilidade (HEIDEGGER, 1995b, p. 18). 

 

 

Essa perspectiva apresenta não apenas um meandro teórico, mas nos salta aos 

olhos de imediato, tendo em vista que esta concepção é a mais próxima, é a que mais 

rápido compreendemos, pois é dela que dispomos cotidianamente. Estamos 

acostumados a dispor dos instrumentos técnicos e, por isso, nos furtamos, ou melhor, 

não atentamos para pensá-los para além de uma conotação instrumental. Partindo deste 

pressuposto, Heidegger julga ser necessário pensar a técnica como desencobrimento
5
. 

Para isso, o filósofo recorre ao sentido grego da palavra téchne. Aqui, o conhecimento 

não se reduz a simples técnica do saber fazer, do manusear, mas adquire outra acepção. 

                                                           
5
 A esse respeito podemos ver uma análise sobre o pensamento de Heidegger como crítico da 

modernidade no artigo de Brüseke intitulado “Heidegger como crítico da técnica moderna” (1997) no 

qual o autor trata da questão da técnica utilizando o conceito heideggeriano Entbergung 

(desocultamento), tanto para criticar a concepção simplista de técnica moderna como um meio para um 

fim, como também para defender, de acordo com Heidegger, a ideia de técnica como o modo pelo qual o 

homem em determinado tempo se relaciona com o mundo como apropriação da natureza instrumental 

(BRÜSEKE, 1997).  
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A téchne grega é também pensada como arte
6
. A esse respeito, André Duarte ratifica 

dizendo: 

 

Pensando-a nesses termos, Heidegger afirma que a causalidade age no 

interior daquela atividade que os gregos denominaram como poiésis, um 

produzir que é um “trazer-à-frente” (Her-vor-bringen) o que se apresenta. Se 

a poiésis é um produzir, um trazer à luz aquilo que aparece em função de 

certos procedimentos, então não devemos pensar tal produção simplesmente 

como o resultado da articulação de meios determinados para ocasioná-lo. 

Antes, o que Heidegger quer ressaltar é que todo produzir é um deixar trazer 

aquilo que foi produzido, arrancando-o “do velamento (Verborgenheit) para o 

desvelamento” (Unverborgenheit) (2009, p.6). 

 

A análise de Duarte (2009) nos ajudará a aprofundar nossa discussão sobre o 

sentido de téchne que Heidegger vai buscar entre os gregos
7
. A téchne, nesse sentido, 

encontra-se imersa na concepção de poiésis
8
.  A poiesis (pro-dução) nomeia um fazer 

manifestar-se o que antes não estava manifestado. Assim, o que podemos compreender 

é que não há na concepção de téchne grega a provocação da natureza. A téchne dos 

gregos não representa uma exploração da natureza, não é impelida à provocação, porque 

esta não possui a necessidade do armazenamento, do reprocessamento e do controle. 

Embora a téchne para os gregos fosse um conhecimento elaborado e sistematizado de 

habilidades para lidar com a natureza, não tinha por objetivo um modo de produção com 

vistas a obter o controle, o armazenamento da natureza. A téchne para os gregos era um 

modo próprio de desencobrimento, de saber fazer, tinha nas suas habilidades e nos seus 

instrumentos de uso um modo de conduzir o ente à sua totalidade, isto é, de deixar viger 

o ser do ente (Cf. LOPARIC, 1996, p. 11).  Na prelação Heráclito, Heidegger ensina:  

 

“ conecta-se com a raiz  - traduzida comumente por 

„procriar‟. O que procria é  a criança:  significa procriar e 

criar na acepção de parir dar à luz, onde predomina o segundo significado. 

                                                           
6
 A questão da técnica como arte pode ser vista também em Martin Heidegger: A Técnica como 

possibilidade de Poiésis, de CASTELLO BRANCO (2009) no qual é explorada a questão da técnica 

como possibilidade da produção autêntica, afirmando que a essência da técnica para Heidegger não está 

relacionada com a ciência, mas faz parte originariamente da arte desenvolvida como téchne entre os 

gregos (CASTELLO BRANCO, 2009). 
7
 O texto Heidegger e a Técnica (2007), Leopoldo e Silva explicita o modo como Heidegger trata da 

questão da técnica tendo como base a concepção grega de téchne. De acordo com este autor, Heidegger 

diferencia ao mesmo tempo em que aponta a semelhança entre a técnica para os gregos e a técnica para a 

modernidade. O centro de ambas as discussões está na ideia de “desocultamento”. Segundo Leopoldo e 

Silva (2007), a ideia de desocultamento para os gregos estava fundamentada na noção de poiesis, o 

deixar-ser, o revelar do ente. Para a modernidade, o modo do desocultar não é conduzido pela noção de 

poiesis grega, mas pela transformação da própria técnica sobre a natureza. Por outro lado, ressalta o autor 

que mesmo com as concepções modificadas de desocultamento, e imperando na modernidade a ideia de 

técnica como instrumentalidade é uma noção subsequente de técnica calcada essencialmente no 

desocultar do ente.  
8
 Sobre essa questão ver também WERLE, 2011.  
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Nossa língua materna tem uma locução bonita e ainda impensada para 

exprimir o parir da procriação, que é “colocar no mundo”. O sentido grego 

mais próprio e mais velado de não é fazer e aprontar, mas conduzir de 

algum coisa para o desencobrimento, a fim de vigorar no desencobrimento 

como o que foi trazido. (...)  diz respeito a toda produção, no sentido 

do modo humano de pro-ceder. Se produzir (é pro-ceder para o 

desencoberto (o mundo), então,  significa reconhecer-se no 

desencoberto e nos modos de alcançar, possuir e preencher o desencoberto. O 

essencial da produção é a  , e o essencial da  é ser a referência ao 

desencoberto e o seu desdobramento.   não significa, portanto, um 

modo de atividade entendido como finalização da produção, mas o pre-paro e 

prontidão de cada dimensão do desencoberto em que se pro-duz e pro-cede: 

trata-se do procedente. A   é essa prontidão preparadora do 

desencoberto (, isto é, o verdadeiro” (1998b, p. 213-214-215). 

 

O termo téchne, para os gregos não representa essencialmente a “técnica” do saber 

fazer, como dito anteriormente, mas um o pro-duzir (poiesis) no sentido mais 

abrangente. A “essência poetante” da técnica reside no desocultamento ou na abertura 

do ser, mantendo o caráter aberto e manifesto do ente em sua totalidade. É neste 

desabrigar que se configura o embate (pólemos) em face da natureza (physis) pelo estar 

presente do ente como tal em seu conjunto ou pela clareira do ser na qual reside a 

existência histórica do homem. Mas nesse combate essencial entre téchne e physis não 

está em jogo dominar e explorar o ente na totalidade em sua presença disponível e 

previamente assegurada, fazendo do cálculo e da utilização um princípio orientador.  

  A téchne, para os gregos, mantém a physis em seu desencobrimento próprio 

enquanto physis ou em sua abertura originária (alétheia
9
), pois o pensamento grego sabe 

que o operar produtivo da técnica, que põe em obra e em manifestação o aberto do 

mundo, não se confunde com o ente mesmo em seu conjunto, uma vez que já se 

encontra situado no seio do ente na totalidade. Enquanto se mantém no desvelamento 

pela essência poiética da téchne, o aberto do mundo não pode jamais abandonar ou 

isolar de si a physis enquanto aquilo que, em sua tensão com o mundo, fecha-se em si 

mesma. Na essência grega da téchne, a physis não é explorada e retirada do seu 

fechamento originário, ao contrário, pela operação produtiva da técnica, o aberto do 

mundo se planta no solo impenetrável e inesgotável da physis. Seria no âmbito do vigor 

                                                           
9
 De acordo com Heidegger, os gregos compreenderam a essência da verdade não como adequação ou 

correção da enunciação, mas em seu nexo originário com o ser-desencoberto do ente na totalidade. Ser-

verdadeiro significa desencobrir o ente em si mesmo, isto é, a verdade reside no estar desocultado do 

ente. A verdade não possui, assim, a estrutura de uma concordância entre juízo e objeto como se a 

adequação entre ser e pensar fosse o dar-se em conjunto de dois seres simplesmente dados. O fenômeno 

originário da verdade só é possível com base na abertura do ser. Ser verdadeiro é deixar e fazer ver o ente 

em seu estar aberto, retirando-o do velamento. Assim, a palavra grega alétheia “torna manifesto que a 

verdade é um destino da finitude do homem e, para a filosofia antiga, não tem nada a ver com a 

sobriedade e a indiferença de proposições demonstradas” (HEIDEGGER, 2003b, p. 37). 
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imperante da physis, como o que se fecha e está nunca forçada a nada, que irrompe a 

abertura do mundo. Nas palavras de Heidegger:  

 

Esse vigor de instauração do dizer poético, do projeto do pensador, das 

estruturas de construção, da criação política não é uma atividade ou atuação 

de faculdades que o homem possui, mas um sujeitar e dispor das forças do 

vigor em virtude das quais o ente se abre e se manifesta como tal, ao inserir-

se e instaurar-se nele o homem. Essa abertura e manifestação do ente 

constitui o vigor que o homem tem de disciplinar para, instaurando o vigor, 

ser então ele mesmo no meio do ente, isto é, para ser Histórico (1999, p. 

179). 

 

Por esta via, Heidegger considera que a essência grega da téchne exprime a 

posição fundamental do homem antigo quanto à vigência auto-instauradora do ente na 

totalidade (physis) e sua conexão interna com a verdade originária (alétheia). Pela 

téchne, a irrupção do homem traz à presença (poiesis) o ente da totalidade, 

manifestando seu ser-verdadeiro (alétheia) e, assim, arrancando-o do encobrimento ou 

do autovelamento inerente ao modo de ser da physis. Evidentemente que a essência da 

técnica moderna, expressa na posição fundamental do homem moderno quanto à 

natureza, é completamente diferente. Porém, como diz Zimmerman: “não obstante as 

diferenças entre as técnicas grega e moderna, os gregos pós-platônicos estavam já 

cunhados pela orientação produtivista, que viria a culminar na era tecnológica. Já no 

tempo de Platão o autovelamento do ser tinha iniciado a história da metafísica 

produtivista. (...)” (1990, p. 255). Não é nosso propósito aqui expor novamente de que 

modo essa mudança na relação entre homem e ser ocorre já dentro da ontologia grega. 

Mencionaremos apenas o modo de desencobrimento erigido entre os gregos antigos 

ganhou outra conotação, mais precisamente com Platão e Aristóteles, de que o papel do 

homem seria o de representação do ente em seu aspecto (idea), em sua substancialidade 

(ousia) ou em sua presença constantemente presente. Para conhecer o ser seria 

necessário enclausurar conceitualmente o ente na totalidade em uma presença constante. 

É a partir desta interpretação, isto é, a de ascender à contemplação da verdade por meio 

do critério de adequação da idea platônica ao ente e do princípio da não-contradição de 

Aristóteles que se estabelece um parâmetro norteador de compreensão do ser, a ciência. 

A interpretação de ser como ideia ou como algo logicamente apreendido é 

ratificada na modernidade. A era moderna exige, de igual modo, um domínio 

epistemológico específico, a física moderna. A física moderna serve como elemento 

preponderante, de asseguramento para toda elaboração produtiva, isto é, como arma de 
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controle e medição para tudo o que é produzido. O controle atestado pela ciência 

moderna não é apenas mais um instrumento adequado à era das tecnologias.  

Na era moderna, a produção de inventos tecnológicos parece não atender à 

demanda de necessidades da sociedade contemporânea. Isso acontece devido criação de 

novas necessidades imputadas pela própria tecnologia. Daí, a importância da técnica 

moderna ter seu aparente fundamento na ciência, para que esta possa direcioná-la, 

assegurar o seu controle e deliberar sobre os modos de produção. Nas palavras de 

Heidegger: 

Se pensarmos a técnica a partir da palavra grega téchne de seu contexto, 

técnica significa: ter conhecimento na produção, técnhe designa uma 

modalidade de saber. Produzir quer dizer: conduzir a sua manifestação, tornar 

acessível e disponível algo que, antes disso, ainda não estava aí como 

presente. Este produzir vale dizer o elemento próprio da técnica, realiza-se de 

maneira singular, em meio o Ocidente europeu, através do desenvolvimento 

das modernas ciências matemáticas da natureza. Seu traço básico é o 

elemento técnico, que pela primeira vez apareceu em sua forma nova e 

própria, através da física. Pela técnica moderna é descerrada a energia oculta 

da natureza, o que se descerra é transformado, o que se transforma é 

reforçado, o que se reforça é armazenado, o que se armazena é distribuído. 

As maneiras pelas quais a energia da natureza é assegurada são controladas. 

O controle, por sua vez, também deve ser assegurado (apud CRITELLI, 

2002, p. 84). 

 

Percebemos diante do que foi dito até aqui que não conseguimos alcançar a 

compreensão adequada da essência da técnica. Apesar das ciências exatas, 

principalmente a física moderna, aparentemente fornecer um suporte teórico para 

fundamentar o domínio prático da natureza, ainda assim isso não é suficiente para 

explicar sua essência. Isso porque a ciência moderna nasceu não a partir de um 

fundamento teórico, mas através da eminência do saber fazer, da ação do homem sobre 

a natureza. Exatamente por esta razão que entre as ciências da natureza e a técnica 

moderna não existe uma predominância daquela sobre esta, mas ambas participam do 

mesmo processo de disponibilização da natureza. Como fonte de maior esclarecimento, 

Heidegger afirma que: 

 

Como teoria, no sentido de tratar, a ciência é uma elaboração do real 

terrivelmente intervencionista [...] A ciência corresponde a esta regência 

objetivada do real na objetividade. A ciência põe o real. E o dis-põe a pro-

por-se num conjunto de operações e processamentos, isto é, numa sequencia 

de causas aduzidas que se podem prever. Desta maneira, o real pode ser 

previsível e tornar-se perseguido em suas consequências. É como se assegura 

do real em sua objetividade (2008d, p. 48).  
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A natureza conhecida pela moderna física matemática consiste em produtos de 

uma intervenção não predominante, mas antecipadora que instaura o espaço para a 

constituição da objetividade dos objetos. Heidegger pretende esclarecer que a partir da 

matematização da natureza, a modernidade passa por uma grande transformação. A 

natureza na era moderna passa pelo crivo da verdade como certeza objetivante, isto é, o 

modo como a natureza se mostra é previamente aberto e esboçado pelo projeto 

matemático e, assim, a investigação pode ser determinada de tal modo que põe 

antecipadamente as condições a partir das quais a natureza deve responder de tal e tal 

modo. A ciência física moderna força a natureza a dar o que é previamente calculado e 

planejado, seus fenômenos passam a ser uniformes. A ciência moderna proporciona a 

vontade compulsória de experimentar, uma vez que projeta e calcula previamente os 

resultados. No livro Que é uma coisa? Heidegger aprofunda essa questão afirmando: 

“com base no matemático, a experientia tornou-se experimentação, em sentido 

moderno. A ciência moderna é experimental na base do projeto matemático” (1992, 

p.97). É, portanto, com base no matematização do experimento que a ciência moderna 

instaura uma interpretação antecipadora da natureza segundo condições controladas e 

através de instrumentos adequados.   

A visão matematizada da natureza passa a ser o critério preponderante de 

interpretação e aproximação do homem com todos seus fenômenos que, na 

modernidade, são previstos justamente para serem dispostos como fonte de recurso. 

Nesta realidade que se sobrepõe na era moderna em sentido amplo, os entes são 

selecionados e passam a ser legitimados a partir do princípio matemático. Passa a 

imperar o elemento racional e os modelos próprios do pensamento que apenas 

representa e calcula. A moderna razão calculadora elabora categorias cibernéticas para 

funcionalizar a objetivação e a operacionalização dos processos de representação. O 

mundo é desenhado pelo molde da cibernética, assim, os entes não passíveis de 

verificação se tornam totalmente prescindíveis no mundo moderno. O cenário 

apresentado na modernidade é a confirmação assegurada da metafísica clássica. Assim 

como a necessidade de adequação entre ideia e coisa de Platão e do princípio da não-

contradição e do terceiro excluído de Aristóteles, o universo da cibernética utiliza como 

fonte de verdade a correspondência entre a projeção e cálculo matemático com o ente a 

ser disposto, garantindo assim, à apreensão e controle operacionais do ente em sua 

totalidade. A palavra grega “cibernétes” nomeia o condutor do destino, o comandante 
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ou o piloto. A racionalidade técnico-científica moderna é cibernética porque concebe a 

correspondência ao ente como tal na totalidade a partir do comando e da 

disponibilização. 

É diante deste pressuposto que Heidegger estabelece a essência da ciência 

moderna. O filósofo procura ressaltar o caráter tecnológico essencialmente vinculado à 

ciência moderna. Ao contrário da téchne dos gregos antigos, a técnica moderna 

necessita da ciência para sua plena realização. A tensão entre physis e técnica é 

controlada por meio da utilização da ciência matemática. A natureza não mais se 

sobrepõe ao homem como um fenômeno que guarda a si mesma.  Com o uso da 

tecnologia, o homem consegue localizar a fissura, isto é, a tensão entre natureza e 

técnica e coloca-la sob controle. Heidegger utiliza o termo Gestell para se referir ao 

lugar de onde a ciência moderna assume o caráter de “mirante”, isto é, vigia, projeta, 

calcula a sua dominação planetária.  

Heidegger problematiza, desse modo, o percurso histórico que afirma a relação 

entre ciência e técnica. O autor chama a atenção para o fato de não existir 

necessariamente um nexo que garanta a relação entre essas duas formas de interpretação 

da natureza. Heidegger contrasta com a concepção de que a tecnologia tenha precedido 

a ciência moderna. De acordo com a história da ciência, esta se sobrepõe 

cronologicamente como conhecimento correto da natureza.  Por essa vertente, pensar 

que a técnica moderna foi quem primeiramente procurou manipular a natureza é uma 

concepção equivocada, tendo em vista que, segundo Heidegger, a técnica moderna 

possui em seu bojo as determinações da ciência que a utiliza como executora de suas 

orientações, transformando a técnica moderna em um dos seus procedimentos 

operacionais.  

O Gestell como essência da técnica moderna configura, de certo modo, o que 

fora desejado por Jünger, a era da total mobilização: a tecnocracia, o domínio planetário 

do homem tecnicamente organizado. A constante presença apregoada pela metafísica 

encontra seu eixo de confirmação e consumação na técnica moderna. Heidegger utiliza 

o termo Bestand, fundo de reserva para caracterizar justamente uma mobilização total, 

na qual o próprio homem também se converte em Bestand, ficando ao dispor da técnica 

moderna como instrumento de uso para os seus desígnios, determinada pela composição 

(Gestell). Como diz Heidegger:  
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O que agora é, vai sendo caracterizado pela dominação da essência da técnica 

moderna, dominação que se apresenta já em todas as esferas da vida, através 

de múltiplos sinais que podem ser nomeados: funcionalização, perfeição, 

automatização, burocratização, informação. (1996, p. 190). 

 

 

 Heidegger utiliza o termo com-posição como Ge-stell. Este termo, na acepção 

do filósofo, quer dizer um apelo para o armazenamento de tudo o que é disposto na 

natureza. O autor esclarece: 

 

Com-posição, “Gestell”, significa a força de reunião daquele por que põe, ou 

seja, que desafia o homem a des-encobrir o real no modo da dis-posição, 

como disponibilidade. Com-posição denomina, portanto, o tipo de 

desencobrimento que rege a técnica moderna, mas que, em si mesmo, não é 

nada de técnico (HEIDEGGER, 2008a p. 24). 

 

 

Gestell é o que chama e provoca a responsabilidade por todo o processamento e 

reprocessamento realizado pelo homem moderno sobre a natureza. Gestell, enquanto 

com-posição, apropria-se do real como disponível. A aproximação do real ou da 

natureza possui um objetivo prévio guiado pelo cálculo antecipado. Diante dessa 

projeção, o real é fragmentado, como vimos, em diversas esferas para que, assim, possa 

ser reprocessado. Eis a característica singular da técnica moderna, dispor da natureza 

como fundo de reserva (Bestand).  

Analisamos anteriormente que tanto as ciências exatas da natureza quanto a 

técnica moderna participam do processo de dis-posição e armazenamento da natureza. 

Dessa forma, a física moderna é, antes submetida ao ímpeto de provocação da natureza. 

Assim, as ciências exatas e a técnica moderna estão submetidas à Gestell, a força de 

reunião que conduz o homem ao caminho do des-encobrimento. Franklin Leopoldo e 

Silva (2007) utiliza o termo Gestell como “armação”, o que não foge ao sentido que 

estamos utilizando. Vejamos o que ele diz: 

 

A “armação” seria, assim (ainda aproximadamente), a própria 

disponibilidade, ou reunião “originária” dos elementos disponíveis, pela 

quais os entes se apresentam para o homem através da representação 

calculante da ciência. Disso deriva, aliás, a impressão de que a técnica 

moderna seria ciência aplicada (2007, p. 372). 

 

 

A concepção heideggeriana de Gestell como com-posição evidencia o que 

estamos procurando, a essência da técnica moderna. Porém, para não nos desviarmos do 

caminho, temos agora que questionar, de acordo com o pensamento de Heidegger, o que 

é em si mesma essa com-posição. Segundo o autor, a com-poição não traz em seu 
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caráter essencial nada de técnico nem tampouco de maquinal, é um modo de desvelar o 

real como disponibilidade (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p. 26). Para Heidegger, o homem 

desempenha um papel imprescindível nesse processo, pois o descobrir-se do real não 

acontece de modo algum fora da atividade humana. Todavia, o homem não responde 

única nem exclusivamente pelo des-encobrimento (Cf. HEIDEGGER, 2008a, p.26). 

De acordo com Heidegger, o homem não é o único responsável pelo des-

encobrimento, pelo fato de o desvelamento do real fazer parte de uma interpelação 

prévia. Portanto, o nosso percurso não finda apenas em saber o que é a essência da 

técnica, mas sim, devemos arguir sobre o modo como nos relacionamos com ela. O des-

encobrimento é, antes de tudo, um destino. A maneira pela qual o homem conduz o real, 

isto é, a forma de desencobri-lo é um caminho traçado por um destino. É o que 

Heidegger chama de “força de reunião encaminhadora”, ou seja, o destino que põe o 

homem a caminho do desencobrimento, o chamado para desencobrir o real. Este 

chamado, apesar de vir da técnica, não é em si nada de técnico (Cf. HEIDEGGER, 

2008a, p. 27).  

Em outro texto, Identidade e diferença (1957), Heidegger vai afirmar que o 

homem desde sempre pertence ao ser. Tal afirmação nos permite entrelaçar o que é 

tratado no texto A questão da técnica, isto é, de que sua essência não é nada de técnico, 

mas é antes um modo de o homem lidar com o ser em determinada época da história. O 

que nos leva de igual maneira a perceber a relação entre homem, ser, destino e 

liberdade. Tais conceitos não são para serem tratados aqui como pontos centrais dessa 

pesquisa, antes o que queremos é traçar um caminho claro e coerente que nos permita 

compreender como Heidegger chega à essência da técnica moderna, como nos 

relacionamos com essa essência, e ainda como podemos habitar esse mundo por um 

viés não técnico. Vejamos o que afirma Heidegger: 

 

No homem impera um pertencer ao ser; este pertencer escuta ao ser, porque a 

ele está entregue como propriedade. E o ser? Pensemos o ser em seu sentido 

primordial como presentar. O ser se presenta ao homem, nem acidentalmente 

nem por exceção. Ser somente é e permanece enquanto aborda o homem pelo 

apelo. Pois somente o homem, aberto para o ser, propicia-lhe o advento 

enquanto presentar. Tal presentar necessita do aberto de uma clareira e 

permanece assim, por uma necessidade, entregue ao ser humano, como 

propriedade. Isso não significa absolutamente que o ser é primeiro e 

unicamente posto pelo homem. (1983b, p. 182). 

 

A partir da concepção de destino, Heidegger constrói sua concepção acerca do 

modo pelo qual o homem atua e se posiciona na história. Não obstante, o autor não 
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absolutiza a ideia de que o homem estaria condenado por já ter previamente um destino. 

“Pois o homem só se torna livre num envio, fazendo-se ouvinte e não escravo do 

destino” (HEIDEGGER, 2008a, p.28). Neste sentido, destino e liberdade se co-

pertencem. O destino aqui referido não é aquele que põe grilhões inquebrantáveis no 

homem, mas o que o liberta a partir do momento que o homem se vê atraído por ele. 

Assim, temos a ideia de liberdade pensada por Heidegger não como um atributo 

unilateral humano, um simples jogar de dados. A liberdade guia a abertura que o 

homem já desde sempre possui para o des-encobrimento, isto é, o homem é sempre um 

projeto de vida, tomando como referência sua posição histórica no mundo. É por esta 

vertente que dizemos que liberdade e destino se co-pertencem. Em sentido outro, o 

homem já é desde sempre Dasein, ser-no-mundo, assim, o seu projeto de vida não se dá 

de modo isolado, mas está essencialmente atrelado a uma realidade de instrumentos, de 

utensílios. Homem e mundo coexistem. É a partir do momento que o homem 

compreende essa relação essencial com o mundo e, portanto, com o ser que ele cumpre 

de fato seu destino.  

Na perspectiva de Heidegger, a verdade não é verdade porque a vemos como tal, 

ou seja, como um conceito, uma fórmula ou um caminho translúcido, a verdade é 

verdade enquanto mistério, quer dizer, é um modo de lidar com o ser que não se 

apresenta como fundamento, mas como um desdobramento que se dá como 

temporalidade. Assim, o ser não se revela obviamente para o homem, mas ele o 

apreende conforme apreende a história do seu tempo.  “Ora, o que liberta é o mistério, 

um encoberto que sempre encobre, mesmo quando se desencobre” (HEIDEGGER, 

2008a, p.28). Como podemos falar desse modo, em verdade, se esta é, segundo 

Heidegger, um modo não evidente de perceber o ser? Para onde devemos nos 

direcionar? Para onde, então, a liberdade nos conduz? A liberdade deve conduzir para o 

chamamento que advém do abismo, para onde deve caminhar o desencobrimento. A 

liberdade deve nos guiar, de acordo com Heidegger, para o nosso destino, o que não se 

pode apreender pelo enlace da racionalidade moderna. Sobre isso, André Duarte afirma:  

 

Para Heidegger, portanto, o homem só se torna livre na medida em que 

“pertence ao âmbito do destino”, e tal liberdade, pensada ontologicamente, se 

define pela atenção solícita ao envio historial em que o homem de nosso 

tempo foi lançado, sendo radicalmente distinta da noção moderna da livre 

determinação do querer humano por meio da razão (2009, p. 19). 
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A apresentação do ser não como um fundamento, mas como sentido de uma 

dada realidade que não pode ser apreendida me modo absoluto, mas sob uma 

perspectiva é que nos põe sobre a interpelação da técnica na sua configuração moderna, 

afirma Heidegger. O que nos guia não é um destino fatalista, mas sim uma liberdade 

que se realiza quando nos entregamos propriamente a esse destino. No texto Sobre a 

essência da verdade (1983c), Heidegger aprofunda a questão da liberdade, o que nos 

leva a compreender melhor o que o filósofo alemão pensa sobre o conceito de destino, 

(Geschick). O destino de nossa época, no sentido de envio de um desencobrimento do 

ser e, assim, uma dádiva ou uma doação do próprio ser, uma época da história do ser, 

por isso é tão importante pensar o sentido histórico-ontológico da técnica moderna: o 

Gestell. É importante enfatizar que a técnica moderna enquanto destino inevitável do ser 

é também a possibilidade de coloca-lo em voga de maneira essencial, é o modo como 

ele se revela na modernidade. É diante desta perspectiva, isto é, da técnica moderna 

como sendo um modo de dar-se do ser na história que homem compreende sua essência.  

Por outro lado, o perigo é fazer do ser enquanto um evento pertencente a história um 

acontecimento refratário em relação ao homem. O homem não é um ente efêmero  a 

sombra eterna do ser, ele não serve meramente como contemplador, mas o homem é, 

sobretudo, abertura por onde o ser se manifesta. A história é o nexo, é apropriação 

mútua  entre homem e ser. Ambos podem ser compreendidos, segundo Heidegger como 

sendo apropriativos um do outro. Com efeito, a própria história da metafísica como 

história do esquecimento do ser, ainda é um modo apropriativo, no sentido não 

essencial, mas que acontece pela abertura que o ser, a qual o homem é necessariamente 

conduzido. A história ocidental do ser é construída por concepções ou interpretações 

equivocadas, pois toma o ente como o ser, mas ainda assim, é permitida por essa 

abertura histórica, que necessita do homem para ser desencoberta. 

Vimos no decorrer da pesquisa que Heidegger não concorda com a definição 

essencial de técnica como instrumentalidade. Isso acontece porque no interior dessa 

concepção encontra-se outra, que afirma que se a técnica pode ser compreendida 

essencialmente como instrumento produzido pelo homem e utilizado para um fim, o 

homem e somente ele tem total poder e domínio sobre ela. Partindo, então, desse ponto 

de vista, como poderia Heidegger conceber que a essência da verdade se situe no campo 

da liberdade? Sendo o homem passível de diversas apreensões do ser, até mesmo de 
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modo impróprio, o condutor dessa liberdade?  Diante dessas inquirições, como 

compreender a relação entre homem, destino e liberdade? De acordo com Heidegger: 

 

A liberdade foi primeiramente determinada como liberdade daquilo que é 

manifesto no seio do aberto. Como deverá ser pensada esta essência da 

liberdade? O manifesto ao qual se conforma a enunciação apresentativa, 

enquanto lhe é conforme, é o ente assim como se manifesta para e por um 

comportamento aberto. A liberdade em face ao que se revela no seio do 

aberto deixa que cada ente seja o ente que é. A liberdade se revela então 

como o que deixa-ser o ente (1983c, p.138).  

 

O homem, de fato, é aquele que abriga e conduz a liberdade, porém, abrigar a 

liberdade de maneira essencial não significa que o homem esteja inserido no que 

comumente se pensa sobre liberdade. Que o homem estivesse diante de escolhas que lhe 

fossem mais convenientes ou que pudesse ser simplesmente um jogador de dados. A 

liberdade a qual Heidegger se refere se encontra na abertura do deixar-ser do ente. O 

deixar-ser do ente é o destino para o qual o homem é impelido. No cumprimento desse 

destino, o homem efetua a essência da liberdade
10

. Segundo Heidegger, é no 

desencobrimento do ente no seu deixar-ser que a racionalidade calculadora não 

consegue apreendê-lo ou defini-lo em conformidade com a representação da 

subjetividade, mas apenas pôr-se diante dele. Nossa discussão é complementada com 

análise de Marco Aurélio Werle quando afirma: 

 

“A liberdade é o fundamento do fundamento”. A liberdade, por sua vez, não 

se caracteriza aqui como uma propriedade ou capacidade humana de ser livre 

para uma ação, mas decorre de uma falta de fundamento, de um abismo [Ab-

grund, o sem fundo] no qual está lançado desde sempre o ser-aí, abismo que 

escapa do alcance conceitual decorrente do ato livre do ser-aí: “Mas se a 

transcendência... é compreendida como abismo, então se acirra também, com 

isso, a essência disso que foi denominado absorção do ser-aí no e pelo ente... 

o fato de a transcendência, enquanto acontecimento originário, temporalizar-

se, isso não reside no poder dessa liberdade mesma” (2005, p. 39-40). 

 

Todavia, podemos certamente nos desviar ou nos confundir diante daquilo que 

não conseguimos apreender racionalmente. É justamente, segundo Heidegger, por essa 

não apreensão do que se abre diante de nós, que logo somos tomados pela necessidade 

de fundamento. Assim, nos entregamos a nós mesmos como senhores absolutos do 

                                                           
10

 A esse respeito SILVA (2007) afirma à luz do pensamento de Heidegger a relação entre destino e 

liberdade através da relação entre desocultamento e disponibilidade. De acordo com o autor, a 

disponibilidade é a maneira pela qual o homem na modernidade experimenta o real na medida em que 

também é submetido à técnica moderna como disponibilidade. Desse modo, argumenta Silva, essa é a 

condição humana e que ele só é livre ao passo que se entrega a esse destino (Cf. SILVA, 2007, p. 369-

374). 
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desencobrimento. Edifica-se, desse modo, a hegemonia da técnica moderna, ao mesmo 

tempo em que se esquece de sua essência. 

Ao edificar-se sobre a deliberação humana, a técnica moderna obstrui o espaço 

da reflexão sobre o caminho do desencobrimento. Essa obstrução, segundo Heidegger, 

se caracteriza como “perigo”. O perigo pode, em certa medida, ser compreendido como 

a reafirmação do controle exercido pela ideia de causalidade, a causa eficiente. A 

necessidade de controle em todas as suas ramificações, isto é, dispor da natureza para 

armazená-la e transformá-la em fundo de reserva faz com o que o objeto seja descoberto 

apenas como disponibilidade. A concepção de que o objeto é sempre tido como uma 

causa pela modernidade é estendida a toda interpretação seja ela do real caracterizando, 

dessa maneira, o constante perigo do des-encobrimento. Nas palavras de Heidegger: 

 

Em qualquer modo, em que o destino do desencobrimento, em que tudo é 

mostrar-se cada vez traz sempre consigo o perigo de o homem equivocar-se 

com o desencobrimento e o interpretar mal. Assim, quando todo o real se 

apresenta à luz do nexo de causa e efeito, até Deus pode perder, nesta 

representação, toda santidade e grandeza, o mistério de sua transcendência e 

majestade. À luz da causalidade, Deus pode degradar-se a ser uma causa, a 

causa efficiens. Ele se torna, então, na teologia, o Deus dos filósofos, 

daqueles que medem o des-encoberto e o coberto de acordo com a 

causalidade do fazer, sem pensar de onde provém a essência da causalidade 

(2008a, p. 29). 

 

É neste sentido, que Heidegger afirma que o correto nem sempre é o verdadeiro. 

Cria-se, em torno dessa concepção, a ideia de que o homem é senhor da Terra. Tomado 

pela representação racional de fundamento, pensa o homem na era da técnica moderna 

ter encontrado seu sentido mais pleno, pois para onde olha, enxerga apenas aquilo que 

pode ser apreendido por um tipo de racionalidade técnico-científica, isto é, lógica. É por 

essa vertente, que o homem se acha senhor da Terra, da natureza e a projeta a fim de 

prevê todos os movimentos da história, para poder igualmente controla-la. 

É diante dessa configuração que reside o que Heidegger vai chamar de perigo 

extremo. De acordo com o filósofo, este perigo consiste na “possibilidade ameaçadora 

de se poder vetar ao homem o voltar-se para um desencobrimento mais originário e 

fazer assim a experiência de uma verdade mais inaugural” (HEIDEGGER, 2008a, p.31). 

 Não obstante, o perigo extremo pode também significar a abertura para que o 

homem possa ser de forma diferente interpelado pela claridade do que ameaça. Citando 

Hölderlin, Heidegger comenta: “Ora, onde mora o perigo é lá que também cresce o que 
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salva” (2008a, p. 31). Heidegger enriquece a nossa análise sobre a possibilidade de o 

perigo extremo ser também a possibilidade do que salva. 

 
se este destino, o dispositivo, é o extremo perigo, não somente para a 

essência humana, mas para todo desocultar enquanto tal, pode então este 

envio ainda se chamar um consentir? Sem dúvida, e muito mais se nesse 

destino devesse crescer aquilo que salva. Cada destino de um desocultar 

acontece a partir de um consentir enquanto tal. Pois este somente dá ao 

homem a possibilidade daquela participação no desocultar que o 

acontecimento do desocultar emprega. Enquanto alguém assim empregado, o 

homem está unido ao acontecimento da verdade. Aquilo que consente, que 

envia deste ou de outro modo para o desocultar é, enquanto tal, o que salva. 

Pois é isso que permite ao homem olhar e penetrar a mais alta dignidade de 

sua essência (HEIDEGGER, 2008a, p. 34.).  

 

A essência da técnica moderna é a com-posição que impele o homem a 

debruçar-se tão somente sobre si mesmo enraizando o perigo. Este prospera até o seu 

extremo que é justamente tudo que pode ser disposto enquanto com-posição. É 

exatamente nesse cume que se abre a possibilidade de surgir o que salva. Ou seja, 

quando o homem se der conta que não há um fundamento lógico e perene de explicação 

para toda a história, mas que esta é compreendida conforme o homem apreende e se 

relaciona com o ser.   
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Conclusão 

 

 

Reconstruímos na presente pesquisa o percurso da reflexão de Heidegger sobre a 

modernidade e sua vinculação com a metafísica, a ciência e a técnica. Partimos do 

ensaio “A era da imagem do mundo” (1938) até a meditação de textos mais tardios, 

sobretudo, “A questão da técnica” (1954). Buscamos, com isso, evidenciar o 

aprofundamento teórico no qual se desdobra o pensamento do autor do período anterior 

ao período posterior à Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, nos foi possível analisar 

que esses caminhos não levam a uma formulação conceitual e simplificada sobre o que 

é técnica moderna. Antes o que pudemos perceber é que a questão da técnica é um traço 

marcante e decisivo para a compressão da modernidade a partir do seu fundamento 

metafísico que é ancorado na ideia de produção do real, mas precisamente a partir de 

Platão e Aristóteles. Por esta via, no primeiro capítulo, analisamos a compreensão 

heideggeriana da era moderna em seu caráter epocal e o seu vínculo essencial com a 

ciência e a técnica.  

Contudo, Heidegger elaborou uma meditação gradual que foi se aprofundando 

em diferentes contextos de discussão, mas sem contradição ou drástica ruptura interna, 

partindo da ontologia fundamental de Ser e Tempo, passando pelos escritos da segunda 

metade dos anos 30, atravessando os anos 40 e chegando ao período pós-guerra, com os 

textos dos anos 50 e 60. Nessa medida, após a chamada viragem ou inflexão (Kehre) do 

pensamento heideggeriano, a ciência e a técnica assumiram importância decisiva para o 

autor, diferentemente do contexto de reflexão que marca os textos que giram ao redor 

do projeto da ontologia fundamental de Ser e Tempo. O percurso do presente estudo 

expõe e esclarece o quanto existe uma clara diferença entre a análise de A era da 

imagem de mundo (1938) e os escritos mais tardios de Heidegger, publicados na década 

de 50 e 60, tais como A questão da técnica, O fim da filosofia e a tarefa do pensamento, 

Superação da Metafísica, Nietzsche, entre outros. Ainda que não faça parte dos 

propósitos da presente pesquisa elucidar todas as diferenças na abordagem 

heideggeriana da relação entre ciência, técnica e modernidade, esclareceu-se, em nosso 

primeiro capítulo, o quanto o texto A era da imagem de mundo exprime uma 

interpretação ainda não totalmente madura ou desenvolvida do autor (Cf. LOPARIC, 

1996, DUARTE, 2013 e FERRAZ SILVA, 2009), pois, como tentamos mostrar em 
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nosso segundo capítulo, somente no período pós-guerra a reflexão heideggeriana sobre 

as determinações metafísicas da ciência e da técnica modernas foi conduzida ao Gestell 

como conceito fundamental não apenas para um amplo diagnóstico crítico da 

modernidade, mas para a interpretação da época atual enquanto “era da metafísica 

consumada”, isto é, enquanto última época da História da Metafísica. No primeiro 

capítulo, mostramos que, embora não possa elucidar todo o processo de constituição da 

modernidade como era da técnica, a análise do mundo como imagem lança luz sobre as 

bases metafísicas do advento da técnica moderna. O ímpeto de produção e controle do 

mundo moderno pode ser compreendido como o resultado mais expressivo do modelo 

produtivista do real, de constante presença proposto pela metafísica clássica, o que 

culmina na modernidade na projeção do mundo e dos entes pela subjetividade 

racionalista. Nessas bases se enraíza a conversão histórico-ontológica do ente em seu 

todo em objetividade calculável pelo auto-asseguramento do sujeito que se torna, assim, 

centro de referência do mundo. No período pós-guerra, Heidegger dirá que o domínio 

planetário do homem tecnicamente organizado, primeiramente fundado nos termos de 

uma oposição sujeito-objeto, atingiu a sua extrema possibilidade no Gestell, 

inaugurando o definitivo acabamento da metafísica com a determinação do próprio 

homem como recurso disponível (Bestand). Vimos, em nosso segundo capítulo, de que 

modo, sob o domínio do Gestell, não há mais sujeitos e objetos, pois tanto o homem 

quanto o mundo foram desafiados pela interpelação provocadora do pensamento 

calculador. 

 Nesse contexto, a ciência moderna foi tratada por Heidegger ainda ao lado da 

técnica moderna, o que vai mudar consideravelmente a partir dos escritos do pós-guerra, 

pois a ciência moderna será pensada como inserida em um processo muito mais amplo e 

fundamental no qual já vinha se desdobrando a essência da técnica. Heidegger sustentou 

que o conceito de ser como subsistência derivou do processo produtivo envolvido na 

fabricação de artefatos, de tal modo que Platão e Aristóteles tenderam a definir o mundo 

como a totalidade dos entes presentes, subsistentes e disponíveis à mão. Nos textos mais 

tardios, diferentemente do que ocorre em “A era da imagem do mundo”, Heidegger 

considerou que, pensada em sua essência, a ciência moderna não é uma representação 

desinteressada e objetiva dos entes em suas propriedades e características, mas um 

modo de planejamento e cálculo de tudo que é e está sendo, conectada com a produção 

e a reprodução tecnológica. E essa essência técnica da ciência moderna está fundada na 
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dimensão interna do processo mais amplo e mais antigo de domínio técnico do ente, o 

qual brotou primeiramente no pensamento grego, desde Platão, e ganhou seu contorno 

mais definido na modernidade tardia, na passagem para o século XX.  

No artigo “Heidegger e a pergunta pela técnica” Loparic expõe o modo como 

não foi, para o Heidegger tardio, a matematização da ciência que gerou a técnica 

moderna. Embora preceda historicamente o desenvolvimento da técnica, a ciência 

matematizada, já ao nascer, estava sob a determinação da essência da técnica, que existe 

desde a Grécia. A ciência moderna seria, então, somente um modo epocal (moderno) do 

desocultamento do ser como presença constante ou subsistente, já prenunciado na 

téchne dos gregos e atingindo a sua extrema possibilidade na determinação do ente 

como fundo de reserva ou disponibilidade (Bestand) na época atual.  

Como procuramos demonstrar ao longo desta pesquisa, não há contradição ou 

ruptura interna no pensamento heideggeriano sobre a ciência e sua relação com a 

técnica. Não há ruptura entre os conceitos de sujeito e objeto como mutação ontológica 

em que se funda a ciência moderna e os conceitos de Gestell e Bestand como mutação 

ontológica em que se funda a essência da técnica moderna na qual a própria ciência está 

inserida. O que há é um aprofundamento e radicalização na reflexão, pois a relação 

sujeito-objeto se transforma em fluxo contínuo de demandas, de tal modo que o ente já 

não se apresenta como objeto e o homem como sujeito, e sim sujeito e objeto se fundem 

no processo de produção, consumo, desgaste, destruição e intervenção do ente em seu 

todo. A objetividade e a subjetividade se transformam em constância da subsistência 

determinada pela armação tecnológica. E assim, a relação sujeito-objeto atinge seu 

domínio mais extremo quando o ente em seu todo se torna subsistência sob demanda.  

Na obra Der Satz vom Grund, sobre o princípio da razão suficiente (“nada é sem 

razão"), Heidegger elabora uma interpretação não simplesmente de Leibniz, como uma 

espécie de comentário, mas daquilo que funda a moderna metafísica da subjetividade, a 

racionalidade calculadora da objetividade (ratio, em latim, é interpretado por Heidegger 

como “cálculo” ou “prestação de contas”) e a própria modernidade enquanto uma época 

fundamental da História do Ser, ou seja, enquanto uma resposta para questão do ser, 

que Leibniz formulou do seguinte modo: por que há sempre antes o ser ao invés do 

nada? Enquanto uma época do ser, a modernidade é uma resposta para essa questão, 

pois funda uma abertura do real na totalidade através de uma ontologia globalizante que 

determina o ser dos entes em geral, instaurando uma medida histórica específica para a 
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apropriação entre homem e ser. Toda época do ser sempre se assenta sobre certo 

fundamento que determina o ser de todos os entes em geral, embora o ser ele mesmo 

seja sempre histórico, isto é, uma retração com relação ao ente desvelado que não se 

confunde com nenhuma determinação ontológica epocal. Todo projeto de um mundo 

plenamente fundado sempre envolve uma retração do ser no abismo sem fundo de uma 

diferença com relação a qualquer determinação ontológica dos entes em geral. 

Heidegger concebe a era moderna como um contexto histórico-ontológico em que o 

princípio “nada é sem razão” se torna a medida e o centro de referência do ente na 

totalidade. Mas a quem ou a quê deve ser dada a razão? Ela deve ser conferida ao 

homem como sujeito da representação do real como objeto. Assim, a era moderna seria 

um envio histórico do esquecimento do Ser no qual a verdade do ente na totalidade se 

encontra fundamentada no sujeito que representa e calcula os entes como objetos e, 

assim, assegura-se da disponibilidade previsível sobre todo o real. Na era moderna, a 

verdade do ente em seu todo é compreendida de tal modo que o real é posto pelo 

homem como sujeito que assegura e controla a objetividade. Se “tudo que é tem uma 

razão de ser”, a razão de ser de tudo que é reside no princípio rationem reddere, ou seja, 

no poder do sujeito de fazer o real “prestar contas” de sua realidade como objeto. Tudo 

que é e está sendo passa a ser determinado pelo sujeito que representa a sua 

mensurabilidade, a sua repetibilidade e a sua previsibilidade. A razão do sujeito é vista 

como ratio sufficiens (razão suficiente): a razão que garante a consistência e 

enunciabilidade do real como objeto. Vimos, desse modo, que a reflexão de Heidegger 

sobre a modernidade é perpassada pela análise de que o mundo e a natureza existem 

para o homem moderno como extensão e legitimação da sua razão suficiente que 

calcula, prevê e compacta todo o real em sua subjetividade científico-tecnológica. 

A verdade do ente em seu todo passa a ser compreendida de tal modo que ela é 

posta pelo homem como sujeito que representa e calcula a objetividade. Só poderá 

tornar-se efetivamente conhecido aquilo que puder ter a sua evidência alicerçada na 

subjetividade metodicamente conduzida, a qual se põe como realidade primeira e 

fundante no plano da ciência. A primeira realidade a ser dada a um sujeito pensante não 

pode ser outra senão sua consciência de si como sujeito que põe e representa o real. Mas 

não será que o sujeito não se encontra realmente assegurado somente quando explicita a 

razão última de todas as razões? Assim, o princípio do fundamento postula a existência 

de uma razão última e suprema para a existência de todas as coisas ao invés do nada, 
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qual seja: Deus, causa primeira do ente em seu todo. Eis a constituição onto-teo-lógica 

da metafísica enquanto projeto de fornecer a integralidade das razões.  

Heidegger acredita que, regendo a modernidade e atravessando a “Morte de 

Deus” em Nietzsche, o princípio do fundamento atinge a sua máxima possibilidade na 

“era atômica” ou na era em que o ser se manifesta ao homem no universo da técnica 

moderna e seu domínio planetário. A interpretação do ser como “fundamento” e “razão” 

fornecidas ao “sujeito” que representa e produz o real como objetividade estaria na base 

da atual “era da técnica”. Com isso, levou-se a cabo a suposta superioridade do sujeito 

pensante e a supremacia do espírito humano sobre a natureza, acarretando uma elevação 

da atividade produtiva do homem a uma dignidade sem precedentes. Sujeito da ciência, 

da técnica e da história, o homem moderno tomou integralmente nas próprias mãos a 

planificação e o controle dos entes, tornando-os utilizáveis e planejáveis segundo cada 

precisão e com vistas a assegurar a vontade de ser senhor da totalidade do mundo, no 

modo do ordenamento. Desde Nietzsche, a ausência da pergunta pelo sentido de ser 

promove a desenfreada maquinação global dos entes em geral. Na maquinaria ilimitada 

fundada no niilismo da vontade de vontade, impera a pretensão de domínio 

incondicionado da Terra e se instala o império do consumo e do abuso dos entes. Nessa 

objetivação incondicionada de tudo e de todos, a metafísica entra na fase decisiva de sua 

história e a ciência moderna revela a sua essência tecnológica.  

A técnica, nesse contexto, entendida como tecnologia na modernidade adquire 

seu caráter de maior evidência, uma vez que ela é pensada e medida como fonte de 

extração dos recursos e controle da natureza, competindo consigo mesma em força, 

tamanho e potência de armazenamento.  Essa nova proposta de lidar com o mundo, 

alicerçada na metafísica não absorve ou poupa o homem de ser visto como mais um 

recurso a ser disposto. Então, nesse jogo de forças, o homem é desafiado a extrair mais 

e a produzir mais para armazenar e, por conseguinte controlar e ter mais poder sobre o 

mundo. A ausência da pergunta pelo sentido do ser é de igual modo, o lugar de império 

dos entes em geral na sua forma de recurso e fundo de reserva, o que possibilita ao 

homem estar sobre o mundo como se este fosse tão somente uma fonte de força, uma 

vez que o processo de dominação do mundo atesta o vigor da sua racionalidade 

científico-tecnológica. 

Contudo, todo o percurso que se expressa na modernidade como dominação é 

analisado por Heidegger, a partir dos escritos do pós-guerra, no qual aprofunda suas 
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reflexões sobre as ontologias clássicas. Heidegger pensou a era moderna inserida em um 

processo muito mais amplo, fundamental e antigo que remonta à ontologia platônico-

aristotélica e sua compreensão do ser orientada pelos conceitos de téchne e poiesis. A 

moderna ciência natural matematizada estaria fundada na “metafísica produtivista” que, 

concebendo o ser pelo par conceitual matéria e forma, concedeu primazia à produção 

(poiesis) como modo de desocultamento do ente, de onde nasceu a importância que a 

técnica assumiu na história ocidental. Portanto, em seu momento mais tardio e maduro, 

o pensamento heideggeriano sobre a ciência moderna e sua relação com a técnica 

moderna vai inserir a ciência em um movimento historial no qual já vinha se 

desdobrando a própria essência da técnica. Heidegger sustentou que o conceito de ser 

como subsistência derivou do processo produtivo envolvido na fabricação de artefatos, 

de tal modo que Platão e Aristóteles tenderam a definir o mundo como a totalidade dos 

entes presentes, subsistentes e disponíveis à mão. 

A essência técnica da ciência moderna está fundada na dimensão interna do 

processo mais amplo de domínio técnico do ente, o qual brotou primeiramente no 

pensamento grego, desde Platão, e ganhou seu contorno mais definido na modernidade 

tardia, na passagem para o século XX. Eis o acabamento do projeto condutor da 

metafísica, conduzido até sua extrema possibilidade, visto que nesse esgotamento o 

próprio homem se converte em “matéria prima mais importante” para o uso e abuso da 

cultura técnica e operacional planetária, tornando-se ele próprio disponibilidade para a 

mobilização e a uniformização calculada das massas humanas compostas de “animais 

de trabalho” e consumo, tanto nas democracias capitalistas e liberais, quanto no 

comunismo e, de modo ainda mais intenso, no totalitarismo. Por isso Heidegger 

compreende o nome “técnica” de modo tão essencial que ele chega a significar 

“acabamento da metafísica”. Meditando sobre a essência da técnica moderna, o 

diagnóstico crítico da modernidade empreendido por Heidegger busca questionar as 

pretensões totalizantes da objetivação científico-tecnológica, evidenciando o perigo 

intrínseco da absolutização do niilismo e o fundamento metafísico que o determina. 

Embora as análises tecidas ao longo desta pesquisa demostrem como Heidegger 

constrói sua crítica à modernidade, tomando por base a questão da técnica em seu amplo 

contexto histórico, é importante destacar algumas considerações. Primeiro a de que 

Heidegger não é saudosista de um tempo impossível de se pensar nos dias de hoje. Em 

sentido outro, Heidegger não defende um mundo sem técnica, nem tampouco, a 
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demoniza, Heidegger se situa na questão da técnica como um pensador que reflete sobre 

tal questão como o destino inevitável, porém, não determinante. Não é determinante, 

porque o ser não é para Heidegger o fundamento eterno e imutável que se sobrepõe à 

história. O ser também não é definido objetivamente no pensamento do filósofo, tendo 

em vista que Heidegger é antes de tudo, o pensador do ser que acompanhou suas 

modulações e como estas modulações forjaram ao longo da história a concepção do 

homem sobre o mundo e sobre si mesmo.  
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