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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca abordar dois conceitos fundamentais para o pensamento do filósofo 

alemão Martin Heidegger, são estes: O ser e a técnica. No ano de 1927, Heidegger publicou a 

sua grandiosa obra, Ser e Tempo, em que se dedicou de maneira exemplar a compreender o 

sentido do ser, mas não só isso, um grande passo foi dado na questão da compreensão da 

existência, como fonte possibilitadora de aproximação do ser e de tudo que requer ao homem 

ser. Na conferência sobre A questão da técnica de 1953, Heidegger mais uma vez exalta a 

importância da compreensão do ser, quando apresenta a importância de se atentar para a 

essência da técnica. A técnica, nesse sentido, deve ser compreendida por meio de uma 

perspectiva ontológica, uma vez que o relacionamento próprio com sua essência é o que pode 

nos aproximar da compreensão do perigo salvador. Apresentamos a questão do Dasein como 

ser-no-mundo, ser-com, ser-em, ser-junto e a forma de ser cotidiana que é denominada de 

impessoal, impróprio ou a-gente. O impróprio é aquele ser que todos nós somos no cotidiano 

ser-um-com-o-outro. A questão da técnica será apresentada em diversos aspectos, trataremos 

da Gestell e da relação da técnica com a forma de ser do a-gente. Abordaremos ainda, a 

questão do perigo salvador e a importância da serenidade como uma atitude meditativa 

impulsionada por um querer superior que nos direciona para o apelo do ser. Buscaremos dessa 

forma, demonstrar, por meio do pensamento heideggeriano, a necessidade de se voltar para o 

ser e ouvir o seu apelo que ecoa, em meio ao mundo técnico.  

 

Palavras Chaves: Ser. Dasein. Impessoal. Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research seeks to address two fundamental concepts for the thought of the 

German philosopher Martin Heidegger, are these: Being and technique. In the year 1927, 

Heidegger published his great work, Being and Time that was dedicated in an exemplary way 

to understand the sense of being, but not only that, a great step was taken in the question of 

the understanding of existence, as an enabling source of approximation of being and 

everything that requires man to being. In the lecture on The Question Concerning technology 

of 1953, Heidegger once again extols the importance of the understanding of being when he 

presents the importance of attending to the essence of the technique. Technique, in this sense, 

must being understood through an ontological perspective, since the relationship itself with its 

essence is what can bring us closer to the understanding of the saving danger. We present the 

question of Dasein as being in the world, being with being, being in being together, and 

everyday form of being that is termed impersonal, improper, or a-gent. The improper is that 

being we are all in the everyday being-one-with-another. The question of technique will being 

presented in several aspects, we will deal with Gestell and the relation of technique to the 

form of being of the a-gent. We will also address the issue of saving danger and the 

importance‟s of serenity as a meditative attitude driven by a higher will that directs us to the 

call of being. In this way, we will try to demonstrate, through Heideggerian thought, the need 

to turn to the being and hear its echoing appeal in the midst of the technical world. 

 

Key words: Being. Dasein. Impersonal. Technique. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este exercício de pensamento é uma tentativa de compreensão filosófica da 

contemporaneidade que se propõe através de uma análise fenomenológica pensar a 

importância da compreensão do ser e o fortalecimento da tecnologia em nossos tempos. O 

mundo no qual nos encontramos está falto de sentido, não correspondemos ao chamado do ser 

e não nos relacionamos autenticamente com o seu sentido, escolhemos viver em um mundo 

técnico, prático, ágil e desde há muito já compreendido. Pensemos com Heidegger o nosso 

hoje, fazendo dessa forma uma leitura crítica e expositiva de conceitos que são de 

fundamental importância para o desenvolvimento do seu pensamento.  A questão do ser 

perpassa toda a filosofia, dos antigos aos contemporâneos, dispondo de grandes pensadores, 

filósofos e críticos que dedicam seus escritos ao ser, na busca pela compreensão do seu 

sentido. 

O ser precisa ser desocultado, notado, ouvido, sentido, compreendido, no entanto, nós 

ainda não sabemos o que é ser, mas quando nos propomos a questionar o ser nos colocamos 

em uma compreensão do é, esse colocar-se a caminho do ser se dá justamente quando nos 

propomos a questioná-lo. Na medida em que o ser constitui o questionado o ser se diz sempre 

como o ser de um ente, dessa forma, o que é interrogado na questão do ser é o próprio ente. 

Este ente é questionado em seu próprio ser. Com isso surgem algumas questões como, por 

exemplo: Qual o ente que pode nos aproximar do sentido do ser? Qual a importância de nos 

relacionarmos com o ser? A resposta para essas questões podem ser dadas de tantas maneiras 

quanto são as ciências que se dedicam a reivindicar essas questões para si, mas a 

reivindicação não é suficiente para colocá-las diante da compreensão do ser, uma vez que 

quando se trata do ser nos encontramos sempre a caminho numa relação de 

encobrimento/desencobrimento. 

Para Heidegger, elaborar a questão do ser significa tornar transparente um ente, aquele 

que questiona em seu próprio ser. Esse ente que todos nós somos e que, entre outros, possui 

em seu ser a possiblidade de questionar, Heidegger chamou de Dasein
1
 ou ser-aí. O Dasein 

existe e se compreende como um ser de existência, ele é um ente que sendo compreende algo 

como o ser, as determinações do ser do Dasein devem ser remetidas ao fundamento da sua 

                                                 

1
Emprega-se Dasein – ser-aí – de duas maneiras: ou 1) como substantivo que designa o ente humano e, nesse 

caso, não se traduz e não se decompõe; ou 2) como termo analisado em seus componentes, do que se originam 

desenvolvimentos teóricos na analítica do Dasein (Heidegger, 2012, p. 1185). 
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constituição de ser-no-mundo, o cotidiano ser-um-com-o-outro é de fundamental importância 

para a compreensão do ser-com, por isso ele se dispõe a investigar o ser-no-mundo, o seu 

relacionar-se com os outros e com as coisas, a sua forma de ser própria e imprópria, o sentido 

que atribui às coisas que estão-aí cotidianamente a exigir cuidado. É dessa maneira, 

observando o ser do ente no cotidiano, que segundo Heidegger, se faz possível um 

desocultamento do ser e uma aproximação do seu sentido. 

Em Ser e Tempo (1927), Heidegger inicia uma grandiosa análise em busca do sentido 

do ser. Insatisfeito com o que filósofos anteriores a ele haviam apresentado acerca do ser, 

começa uma longa jornada que tem por finalidade esclarecer o ser e compreender o seu 

sentido. E, por meio do Dasein, se propõe a analisar o ser-aí e seus existenciais, que são 

formas que o Dasein encontra para ser-no-mundo, ser-junto-ao-mundo, ser-em-um-mundo no 

cotidiano ser-um-com-o-outro. O Dasein é aquele que está-aí-no-mundo e, é no mundo que 

ele constrói suas relações ocupadas e preocupadas. No mundo o ser-aí forma e se informa, 

progride e regride, faz seus projetos e se projeta para o que ainda não é. Nesse sentido, 

devemos adentrar na cotidianidade do ser-aí para que se faça possível uma compreensão do 

quem do Dasein no cotidiano. O Dasein tem uma relação de ser com o seu ser, é o único ser 

que sendo compreende algo como o ser, por isso Heidegger reconhece o Dasein como o ente 

capaz de compreensão do ser. 

 As ontologias cujo tema é o ente, não podem alcançar o entendimento do ser, pois 

permanecem no conhecimento ôntico e na compreensão pré-ontológica do ser. O ser-no-

mundo é um ente que constantemente é solicitado a dar sentido às coisas, é no mundo 

compartilhado que esse ser-com os outros se constrói como um ser ocupado. No modo do ser-

com impróprio, o ente com o qual o ser-aí se comporta como ser-com vem ao encontro dentro 

do mundo, o ser-aí se ocupa com a vestimenta, com a alimentação, com o trato do corpo, estas 

coisas ocupam o ser-aí cotidiano. Na condição de ser preocupado o ente funda-se na 

constituição ontológica do Dasein enquanto ser-com próprio, mas na maioria das vezes o 

Dasein se mantém nos modos deficientes da preocupação que são o ser por um outro, o ser 

contra o outro, passar ao lado um do outro, são o que chamamos de formas impróprias da 

preocupação. A preocupação positiva é fundada nas relações do Dasein com o trabalho, 

família, religião, ou seja, no envolvimento com outros seres-aí, a preocupação pode, por assim 

dizer, retirar o cuidado do outro e tomar-lhe o lugar nas ocupações, substituindo-o. O Dasein, 

pois, por meio das suas relações preocupadas conhece suas possibilidades e responsabilidades, 

seus limites e a sua finitude. 
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Como veremos nos capítulos que se seguem, no cotidiano ser-um-com-o-outro, o 

Dasein na maioria das vezes se apresenta na sua forma de ser a-gente
2
. O a-gente surge 

quando o Dasein se deixa levar pela forma de pensar pública, quando se deixa guiar pelo 

falatório (Gerede), ambiguidade (Zweideutigkeit) e curiosidade (Neugier). O a-gente é aquela 

forma de ser que, em meio ao mundo da técnica, no qual nos encontramos, é bem 

conveniente, pois quanto mais o mundo se categoriza como prático e ágil mais cômoda será 

sua estada no mundo. No mundo do pensamento calculador, o pensar técnico se sobressai ao 

pensar meditativo, a linguagem técnica estabelece uma nova forma de se comunicar, onde o 

contato físico não é mais necessário, as máquinas falam por nós e o homem se maquiniza cada 

vez mais. A técnica oferece ao homem poder e conforto, novas formas de se relacionar, se 

comunicar e pensar, a técnica está por todos os lados a nos exigir atenção e, em troca, dá a 

humanidade o domínio sobre todos os outros entes, ou seja, torna-se possível, ao homem por 

meio dos aparatos técnicos o controle sobre o meio ambiente e o mundo circundante. 

O poder da técnica fascina o homem, desperta desejos insaciáveis e o afasta do 

conhecimento do ser. No mundo da tecnologia os objetos técnicos não são criados para suprir 

necessidades humanas, não no nosso tempo, eles são feitos para produzir no homem novas 

necessidades. O homem atual está desorientado em relação ao problema do ser, o 

agenciamento produzido pelo mundo da técnica acontece por seu próprio intermédio e o 

homem não consegue dar conta do sentido da produção técnica. No entanto, a técnica 

artesanal, apesar de suas limitações, permitia que o homem tivesse um certo conhecimento de 

si e do seu mundo de acordo com sua medida, os instrumentos utilizados se prestavam à 

atividade manual, permanecendo extensão ou parte do corpo humano. O trabalho do 

camponês não provocava
3
 o terreno, ele confiava ao solo a semente e o solo fornecia 

crescimento, o camponês protegia o solo e observava o fortalecimento da semente para obter 

o seu alimento. 

Na produção técnica atual, a natureza é vista como produtora e fornecedora de 

recursos que estão disponíveis para a extração. Heidegger, nesse sentido, tenta salientar que a 

                                                 

2
O termo a-gente é utilizado na tradução de Fausto Castilho, Ser e Tempo (1927), para sinalizar a forma de ser 

cotidiana do Dasein. “O si-mesmo do Dasein cotidiano é a-gente-ela-mesma que distinguimos do si-mesmo 

próprio, isto é, do si-mesmo possuído de modo apropriado” (HEIDEGGER, 2012, p. 371). 
3
“Que relação sublime é essa em que o homem está com aquilo que o rodeia? Na experiência desta relação 

experimentamos o espirito e o espiritual. Hölderlin não diz nada mais pormenorizado sobre esta relação – por 

isso devemos nós, indo ao seu encontro, procurar pensa-la mais claramente. Segundo Hölderlin, a relação não 

diz respeito aos objetos, não é a relação do sujeito aos objetos, a qual [é], na maioria das vezes, determinada pelo 

[domínio] das necessidades [Notdurft], contando que os objetos são aquilo que elaboramos e utilizamos como 

fins e metas para satisfazer as carências [Bedürfnisse] que a necessidade [Not] desperta em nós” (HEIDEGGER, 

2006, p. 229). 
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provocação ordenada e subjacente ao que chamou de Gestell, caracteriza-se por não produzir 

nada que valha por si mesmo, nada que sirva em si mesmo, mas apenas o que permite que o 

ciclo da produção e do consumo prossiga infinitamente. A armação
4
 se apresenta para nós 

como a essência da técnica moderna. Nesse exercício de esclarecimento e problematização a 

técnica e o a-gente são os elementos a serem questionados, a compreensão da essência da 

técnica e o entendimento da relação com o ser-aí impróprio conduzirão a nossa pesquisa. A 

relação do homem com a técnica precisa ser desvelada, o a-gente precisa compreender que é 

impróprio no cotidiano. Para sair do perigo é preciso primeiramente perceber-se nele, é 

necessário mergulhar profundamente em suas malhas.  

Assim, devemos questionar tanto a técnica como o a-gente ou impessoal
5
 para 

elaborar uma compreensão acerca do ser que os constitui. As questões não são postas para que 

nos preocupemos em encontrar as suas respostas, mas antes, para que envoltos pela vontade 

de respondê-las, sejamos capazes de pensar sobre quem somos, onde estamos e por que nos 

distanciamos da compreensão do ser. Em se tratando do impessoal, ele não deve ser 

compreendido como algo negativo que devemos destruir, não. O impessoal é um existencial 

que demonstra, entre linhas, a nossa necessidade de “querer agradar”, de “querer ser aceito” 

no mundo compartilhado. O Dasein cotidiano se molda, se oculta e deixa que o outro tome o 

seu ser, dessa maneira, consegue se desencarregar do que é, das suas possibilidades de ser. 

 

Assim nos divertimos e entretemos como impessoalmente se faz; lemos, vemos e 

julgamos sobre a literatura e a arte como impessoalmente se vê e julga; também nos 

retiramos das „grandes multidões‟ como impessoalmente se retira; achamos 

revoltante o que impessoalmente se considera „revoltante‟. O impessoal, que não é 

nada determinado, mas que todos são, não como soma, prescreve o modo de ser da 

cotidianidade. (HEIDEGGER, 2009, p. 179, grifo do autor). 

 

O cotidiano é gerenciado pelo impessoal, que em meio a tudo que pode ser, continua 

sendo o que na maioria das vezes não é. Mas é no cotidiano que o ser-no-mundo se relaciona 

com outros, que se ocupa e se preocupa. Nesse sentido, não há saída para o impessoal ou, dito 

melhor, ocorre a saída do impessoal para o aparecimento do ser-próprio que se dá justamente, 

                                                 

4
Armação significa a reunião daquele pôr que o homem põe, isto é, desafia para desocultar a realidade no modo 

do requerer em enquanto subsistência. Armação significa o modo de desabrigar que impera na essência da 

técnica moderna e não é propriamente nada técnico (HEIDEGGER, 1997, p. 67).  
5
“Para Heidegger, o impessoal não é um fenômeno ôntico determinado por uma relação restrita com um 

momento específico da história da humanidade. Ao contrário, ele descreve muito mais o modo como o homem 

enquanto ser-aí sempre conquista de início e na maioria das vezes que ele é, [...] o impessoal é um conceito 

ontológico que encerra em si mesmo o modo inicial de comportamento dos seres-aí em geral em relação ao 

mundo fático que é o deles” (CASANOVA, 2006, p. 6-7). 
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nessa relação de ocultamento/desocultamento do Dasein na relação com outro Dasein. O 

outro comunica ao Dasein a finitude, o outro com o qual o Dasein se relaciona na forma de 

ser preocupado é finito, sua morte causará dor, medo, angústia ao ser-no-mundo.  A angústia 

se apresenta como o despertar do ser para o nada, para as suas possibilidades sempre 

possíveis, para a compreensão do ser-no-mundo. A angústia é uma disposição fundamental 

que pertence a todo ser-aí, por meio dela o ser se compreende enquanto ente que propriamente 

é, um ser finito, limitado e incompleto. A existência do nada e do em parte alguma demonstra 

que a angústia se angustia com o ser-no-mundo como tal.  

 

A total insignificância que se anuncia no nada e no em parte alguma não significa 

ausência de mundo. Significa que o ente intramundano em si mesmo tem tão pouca 

importância que, em razão dessa insignificância do intramundano, somente o mundo 

se impõe em sua mundanidade. (HEIDEGGER, 2009b, p.250). 

 

O despertar da angústia no impessoal retira todo o encobrimento, toda máscara, a 

angústia possibilita o aparecimento do próprio si mesmo, das possibilidades, do mundo como 

mundo. O impessoal não resiste ao diante do nada, mas a essência de ser está na sua 

existência, existir atesta ser, enquanto seres de existência temos sempre a nossa disposição, a 

possibilidade de nos relacionarmos com o ser autenticamente. Mas essa relação é 

impossibilitada quando não nos permitimos pensar. Heidegger nos orienta para a importância 

do pensamento meditativo, do demorar-se junto às coisas, uma vez que frente à realidade do 

domínio científico fica muito difícil, senão uma temeridade, aceitar que o homem não pensa. 

Heidegger expressa na conferência; O que quer dizer pensar?(1952) a importância de se 

atentar para o fato de que ainda não pensamos. Ele apresenta duas formas de pensar, cada uma 

carregando sua importância e sua necessidade justificada: o pensar calculador e o pensar 

meditativo. 

No mundo da técnica moderna predomina o pensamento calculador e, por meio desse 

pensamento, a civilização tem por finalidade produzir e qualificar o homem para a completa 

maquinização do planeta. Com a valorização de tudo que é técnico o ser cai no esquecimento, 

pois no mundo da utilidade o que for visto como inútil deve ser descartado. No texto, Língua 

de tradição e Língua técnica (1995), Heidegger, por meio de um diálogo, entre dois 

pensadores, expressar a importância de olharmos e pensarmos o inútil, por meio da história da 

árvore inútil. 

 

Houi-Tseu dirigiu-se a Tchouang-Tseu e disse: Eu tenho uma grande árvore. As 

pessoas chamam-lhe a árvore dos deuses. O seu tronco é tão nodoso e disforme que 
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não se pode cortar a direito. Os seus ramos são tão torcidos e tortos que não se pode 

trabalhar com peso e medida. Está à beira do caminho, mas nenhum marceneiro a 

olha. [...] Tchouang-Tseu respondeu: por que não plantais numa terra deserta ou 

num campo vazio? Aí podereis passear na sua proximidade ou dormir à vontade 

sobre os seus ramos sem nada fazer. O machado e a machadinha não lhe reservam 

um fim prematuro e ninguém lhe pode fazer mal. Como é bom que nos preocupemos 

com uma coisa que não tem utilidade (HEIDEGGER, 1995, p. 10-11). 

 

Dessa maneira, Heidegger nos convoca a refletir sobre o que podemos considerar útil e 

inútil, qual a importância de se atentar para o que consideramos inútil, uma vez que nem tudo 

tem a utilidade esperada pelos homens. No mundo da nova tecnologia a relação entre útil e 

inútil ganha cada vez mais campo, a imediatez e a fluidez com que as coisas aparecem 

estruturam a necessidade do útil, que no mundo da técnica é durável por certa quantidade de 

tempo. Tudo é controlado pela vontade técnica de tudo poder, saber. Nesse sentido, o próprio 

homem foi ganho pela técnica, tornando-se parte do seu maquinário. A técnica estabelece o 

seu domínio maquiniza-dor por gerações afins. “A máquina é apenas a moderna forma de 

concretização da técnica” (RÜDIGER, 2014, p. 41). O corpo humano pode ser tão investido 

de técnica quanto a máquina e esses corpos podem se apresentar tão problemáticos quanto são 

as máquinas investidas no corpo humano. 

 

Atualmente, vivemos em um mundo tão completamente transformado pelo homem 

que, por toda a parte, reencontramos apenas a estrutura do qual é ele o autor: 

emprego de instrumentos no cotidiano, preparação de alimentos por máquinas, 

transformação da paisagem – em tudo isso, o homem só encontra ele mesmo 

(HEISENBERG apud RÜDIGER, 2014, p. 43). 

 

O homem aparece para nós como aquele que se encontra por trás de todo o fazer 

técnico, mas ele não possui o controle nem o domínio do fazer maquinal, a técnica nos 

convoca, dessa forma, a sermos seus agentes. A técnica se torna o caminho através do qual o 

homem pode alcançar por si mesmo a certeza no conhecimento e se assegurar de que tem “a 

verdade”. Esse asseguramento faz com que o homem estacione na busca pelo conhecimento, 

porque prescreve saber sobre todos os “novos acontecimentos” como coisas já esperadas. Mas 

será que a relação com o mundo e com o ser das coisas, com as quais nos encontramos em 

constante relação, está sendo preservado pelo homem ou tudo se apresenta cada vez mais 

obscuro e difícil de compreender? “O homem aderiu à máxima de que tudo o que pode ser 

maquinizado, deve sê-lo” (Jünger apud RÜDIGER, 2014, p. 90). A natureza se tornou um 

reservatório de recursos e o homem parte de um maquinário que transcende a sua própria 

existência. 
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Esta preparação põe a natureza no sentido do desafio. O campo é agora uma 

indústria de alimentação motorizada. O ar é posto para o fornecimento de nitrogênio, 

o solo para o fornecimento minérios, por exemplo, para o fornecimento de urânio, 

este para a produção de energia atômica, que pode ser associada ao emprego 

pacífico ou à destruição (HEIDEGGER, 1997, p. 57 ). 

   

O desafiar as energias naturais é uma forma de extrair, na medida em que tem por 

objetivo explorar e destacar. A extração dos recursos impele sempre para novas explorações, 

isto é, vai sempre adiante para extrair o máximo possível, a partir do domínio das despesas. O 

desabrigar técnico desafia a natureza para extrair dela tudo que se puder explorar, armazenar e 

distribuir. Nesse sentido, é de fundamental importância que o homem busque compreender a 

essência da técnica. A necessidade do pensamento meditativo se estabelece para o homem 

como possibilidade de desocultamento do ser. O homem deixou-se guiar pela vontade de tudo 

poder dominar e dessa maneira, esqueceu-se de como pensar. O pensamento é, todavia, o que 

possibilita ao homem uma relação autêntica com as coisas e com o ser, por meio dele o 

homem pode perceber o perigo do mundo técnico e assumir o controle de todo projeto de 

maquinização. 

A compreensão da essência da técnica e o desenvolvimento da questão do ser-no-

mundo de maneira imprópria, o impessoal, são questões de grande importância para a 

compreensão do relacionamento humano. Esta pesquisa, no entanto, à luz do que pensa 

Martin Heidegger, ao acreditar que “o apelo do ser precisa ser ouvido”, vai caminhar 

preferencialmente na busca pela compreensão da essência da técnica e do Dasein inautêntico 

no seu cotidiano, na tentativa de apresentar as aproximações e os distanciamentos entre a 

técnica e o impessoal e quais os perigos do domínio dessas formas de ser para o nosso mundo. 
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2. DA PERGUNTA PELO SER À COMPREENSÃO DO SER-AÍ COTIDIANO: A 

IMPROPRIEDADE QUE SE APROPRIA DO DASEIN FINITO 

 

2.1 A ELABORAÇÃO DA QUESTÃO DO SER 

 

Ao se perguntar pelo sentido do ser em sua obra Ser e Tempo (1927), Martin 

Heidegger, orienta seu questionamento baseando-se em alguns pontos: o primeiro deles, o ser 

foi confundido com o ente pela tradição e por isso caiu no esquecimento. O segundo, a 

necessidade de se colocar o ser novamente em questão, para que assim possamos 

compreender o seu sentido. O Dasein foi escolhido como o ente capaz de desocultar o próprio 

Ser, porque a ele pertence a condição de ser ôntico e ontológico. Ele é o único ser que possui 

a compreensão de si-mesmo e das coisas que estão-aí ao seu redor. Heidegger coloca em 

questão o ser, o ser foi confundido com o ente e isso afastou o Dasein ainda mais do seu 

sentido. O que é proposto por Heidegger, não é que desconsideremos tudo que já havia sido 

dito anteriormente sobre o ser, mas, que, levando em conta tudo que já foi dito, possamos 

avançar para mais perto da região onde o ser é impropriamente si-mesmo. 

Nessa tomada de decisão, precisamos primeiro distinguir o ser do ente, dizemos ser é o 

conceito mais universal, indefinível e evidente por si mesmo, contudo, isso não significa que 

o ser esteja definido, mas antes que essa compreensão comum mostra a incompreensão. 

Quando se trata do ente assim diz Heidegger, “ente é tudo aquilo de que discorremos, vemos e 

também como somos e o que nós mesmos somos” (HEIDEGGER, 2012, p.45). O ser por 

outro lado, reside no ser-que e no ser-assim, na realidade, a questão do ser deve ser executada 

com transparência e elaborada para nos dirigir a compreensão do ser-aí no mundo. O Dasein 

se apresenta como o ente capaz de dirigir o olhar ao ser, de compreender e apreender 

conceitualmente o seu sentido. Podemos dizer, no entanto, que o Dasein é o ente que se 

pergunta por seu ser, ele mesmo é um ente assinalado diante de todos os outros entes, uma vez 

que para esse ente o que está em jogo é sempre o seu próprio ser.  

O Dasein tem uma relação de ser-com o ente e, isso significa que de algum modo 

expressamente ele se compreende em seu ser, pois é próprio desse ente o está aberto para ele 

mesmo e para o mundo. A compreensão do ser é ela mesma uma determinidade do ser do 

Dasein, ou seja, ao ser pertence à capacidade de reconhecer as suas determinações. O Dasein 

é ôntico e ontológico, ele sempre compreende a si mesmo a partir da sua existência, ou seja, 

da sua possibilidade de ser si-mesmo ou de não ser seu próprio si-mesmo. A questão da 

existência só pode ser posta em claro pelo existir ele mesmo, o saber que conduz a si mesmo é 
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denominado de compreensão existencial e; é existindo que o Dasein constrói mundo e se 

encontra dentro do mundo. 

Se a nossa tarefa é a interpretação do sentido do ser, o Dasein não é somente o ente a 

ser interrogado em primeiro lugar, mas, além disso, é o ente que se comporta relativamente 

impulsionado por aquilo de que se pergunta. O ser-aí tem a função do ente que deve ser 

fundamentalmente interrogado em seu ser e não há dúvidas que ele o seja, não só onticamente 

o mais próximo, pois nós o somos cada vez nós mesmos e precisamente por isso, ele pode 

também se apresentar como o mais longínquo. Assim, 

 

A precedência ôntico-ontológica do Dasein é, portanto, o fundamento de que sua 

específica constituição-de-ser – entendida no sentido da estrutura “categorial” que 

lhe é própria – permaneça encoberta para ele. Para ele mesmo, o Dasein é 

onticamente “o mais próximo”, ontologicamente o mais longínquo, mas não pré-

ontologicamente estranho (HEIDEGGER, 2012, p. 71).  

 

Nesse sentindo, nosso trabalho quer identificar o modo de acesso e interpretação que 

devem ser escolhidos de forma que esse ente possa se mostrar em si mesmo a partir de si 

mesmo no cotidiano. Devemos observar como esse ente é no mais das vezes, em sua mediana 

cotidianidade, pois é com referência à constituição fundamental da cotidianidade do Dasein 

que o ser desse ente surge e é provisoriamente posto à vista. Nesse processo de compreensão 

do ser a temporalidade se apresenta como determinante, pois ela faz parte do sentido do ser 

desse ente que denominamos Dasein. O tempo se mostra como o horizonte para o 

entendimento do ser e é, a partir da temporalidade constituinte do Dasein que se compreende 

o ser. 

A pergunta pelo sentido do ser, conforme o seu modo próprio, isto é, como prévia 

explicação do Dasein em sua temporalidade e historicidade é por si mesma vista como 

conhecimento histórico. Mas a interpretação das estruturas do Dasein quanto ao seu modo de 

ser mediano, modo que também é histórico, deixa parecer que o ser-aí não tem apenas a 

predisposição para cair em seu mundo, no qual ele é, mas para decair dentro de sua tradição, 

que se apresenta como expressamente apreendida. Esta por sua vez lhe subtrai a própria 

conduta, ou seja, o perguntar e o escolher. Se a questão do ser deve obter ela mesma a 

transparência de sua própria história, então se faz necessário dar fluidez à tradição e remover 

os encobrimentos que dela resultam. 

O que estamos tentando demonstrar é que a interpretação do ser do ente está orientada 

pelo mundo, ou seja, pela natureza do sentido mais amplo e que ela conquista o entendimento 

do ser a partir do tempo, assim podemos entender a determinação do sentido do ser como 
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“presença”. O ente é compreendido em seu ser como presença, a saber, é entendido em 

referência a um determinado modo de ser no tempo, o presente.  O tempo impessoalmente 

compreendido é tomado como um ente entre outros entes, ente este que se procura apreender 

por meio, do horizonte de compreensão do ser que, de modo expresso, orienta-se pelo próprio 

tempo. 

 

Só a partir da temporalidade pode ser entendida existencialmente a totalidade 

articulada do ser do Dasein como preocupação. A interpretação do sentido-do-ser do 

Dasein não pode se deter nessa prova. A análise existenciária temporal desse ente 

requer comprovação concreta (HEIDEGGER, 2012, p. 649).  

 

Com Heidegger, surge a oportunidade de se observar como se põe a pergunta diretora 

sobre o ser.  O modo de investigação utilizado por ele é o fenomenológico, uma vez que a 

fenomenologia se relaciona com as coisas elas mesmas. Heidegger coloca que a 

fenomenologia se caracteriza por ser a ciência dos fenômenos, ela é aquilo que se mostra por 

si mesmo em si mesmo, o que se manifesta. Apesar do aparecer não ser de modo algum um 

mostrar no sentido de fenômeno, o aparecem só se torna possível sobre o fundamento de um 

mostrar-se de algo. Aparecer é mostrar-se de algum modo. “Aparecimento, por sua vez, pode 

ter ele também duas significações: de um lado, aparecer no sentido do anunciar-se como não 

se mostra e, de outro lado, o de anunciante ele mesmo – que no seu mostrar-se indica algo que 

não se mostra” (HEIDEGGER, 2012, p. 107). 

Mas na medida em que um fenômeno é sempre constitutivo do aparecimento, no 

sentido de anunciar-se por algo que em si mesmo se mostra, pode se modificar em aparência e 

o aparecimento pode assim se tornar em mera aparência. O fenômeno do mostrar-se em si 

mesmo significa um modo assinalado de algo vir ao encontro, uma vez que o aparecimento se 

mostra como uma relação de remissão ôntica, dentro do ente ele mesmo. Podemos observar 

que, aparecimento e aparência fundam-se eles mesmos de modo diferente, no fenômeno.  Para 

um maior esclarecimento, podemos dizer que o conceito formal e vulgar de fenômeno 

justifica que se denomine fenomenologia todo mostrar o ente tal como ele se mostra em si 

mesmo. “O fenômeno, não mais compreendido como uma utilidade é o elemento, o meio, a 

base privilegiada de toda e qualquer manifestação daquilo que tende a velar-se, mas que pode 

vir a mostra-se, a desvelar-se” (SARAMAGO, 2008a, p. 39 grifo do autor). 
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O desvelamento dos fenômenos ocorre no processo de conhecimento que se mostra ao 

ser-aí e que se vela para ele. A ontologia só se torna possível como fenomenologia
6
. Sabemos 

que o ser é um dos temas fundamentais da filosofia, por isso, surge a necessidade sempre 

recorrente de colocá-lo em ênfase, uma vez que a sua estrutura originária reside acima de todo 

ente. Ser e estrutura de ser estão acima de toda possível determinidade ôntica de um ente. A 

transcendência do ser do Dasein é uma assinalada transcendência na medida em que reside 

nela a possibilidade da individualização. “Toda abertura de ser como abertura do 

transcendens é conhecimento transcendental. A verdade fenomenológica (abertura de ser) é 

veritas transcendentalis” (HEIDEGGER, 2012, p.129). Entender a fenomenologia é 

compreendê-la como possibilidade e, o ente que temos a tarefa de analisar é possibilidade, 

existência e, nós o somos cada vez nós mesmos.  

O ser desse ente é cada vez nosso, Casanova em seu livro, Nada a Caminho, (2006) 

diz que “O ser-aí possui uma relação compreensiva com o seu ser porque é somente por meio 

da compreensão que ele encontra o campo de jogo no interior do qual pode conquistar esse 

seu ser” (CASANOVA, 2006, p. 13). O ente, em cujo ser está em jogo esse ser-si-mesmo, se 

comporta em relação a seu ser na sua possibilidade de ser próprio. O Dasein é, cada vez, sua 

possibilidade e, ele não a possui somente como propriedade de um subsistente, mas antes o 

Dasein é cada vez essencialmente sua possibilidade. Esse ente em seu ser pode “escolher” 

ganhar a si-mesmo ou pode se perder, isto é, nunca se ganhando ou só se ganhando em 

aparência, ele só pode se haver perdido ou se perceber como o não ganho se segundo sua 

essência é um possível ser próprio, ou seja, aquele que tem a possibilidade de se apropriar de 

si. 

O Dasein deve ser interpretado pelo seu modo indiferenciado de ser, ou seja, visto em 

sua mediana cotidianidade. Essa indiferenciação da cotidianidade do Dasein é um caráter 

fenomênico positivo desse ente. Todo existir como ele é parte desse modo de ser e a ele 

retorna. A essa indiferença cotidiana do Dasein chamamos mediania. A cotidianidade é um 

modo de ser do Dasein quando e precisamente quando ele se move numa cultura 

desenvolvida e diferenciada. Dessa maneira fica claro que para se compreender o Dasein é 

preciso observá-lo como um ser-no-mundo e, se mundo é ele mesmo um constitutivo do 

                                                 

6
“Fenomenologia diz então fazer ver a partir dele mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 119). A fenomenologia é utilizada por Heidegger, como via de acesso para a 

compreensão dos entes e do próprio ser do ente. Na ontologia heideggeriana a fenomenologia se apresenta como 

aquilo que torna possível o aparecimento do ser em si-mesmo.  
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Dasein, a elaboração conceitual do fenômeno-mundo exige uma penetração nas estruturas 

fundamentais do próprio Dasein. 

 

O mundo, onde o Dasein se encontra lançado diante de suas possibilidades é lugar 

de todo possível desencobrimento, esse mesmo mundo, não obstante, por seu caráter 

óbvio e excessivamente próximo, é também onde tende a encobrir-se o que há de 

mais essencial no Dasein; onde uma aparente familiaridade esconde o forte 

sentimento de desenraizamento (Unheimlichkeit) que o perpassa (SARAMAGO, 

2008a, p. 60). 

 

O Dasein é um ente que, entendendo-se em seu ser-no-mundo se comporta em relação 

a esse ser. Assim, temos o conceito formal de existência, o Dasein existe, ele é o ente que eu 

sou cada vez mais no mundo cotidiano do ser-aí. Ao Dasein pertence o ser como condição da 

possibilidade de propriedade e impropriedade. O ser-aí existe cada vez mais em um desses 

modos ou em uma possível indiferença modal. Mas essas determinações devem ser vistas e 

entendidas a priori sobre o fundamento da constituição de ser que denominamos ser-no-

mudo, pois o ponto de partida adequado para a analítica do Dasein reside na interpretação 

dessa constituição. 

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO DO SER-NO-MUNDO COMO TAL 

 

Segundo Heidegger, O ente que é cada vez no mundo mostrando-se 

fenomenologicamente e nos aproxima do quem da cotidianidade do Dasein. Como já 

colocamos anteriormente, ao Dasein pertence a capacidade de ser-em-um-mundo, esse ser-em 

é aquele que se demorar em, que é familiarizado com, no sentido do hábito. Ser-em é, por 

conseguinte, a expressão existenciária formal do ser do Dasein, o qual tem a constituição 

essencial de ser-em-um-mundo. O ser-junto ao mundo faz parte da constituição existencial do 

Dasein, ele é aquele que se observa no mundo, é um existenciário fundado no ser-em. Assim, 

 

 Ser junto ao mundo como existenciário nunca significa algo assim como coisas que 

meramente sobrevêm juntas como subsistente. Não se dá algo assim como „o estar-

um-ao-lado-do-outro‟ de um ente denominado „Dasein’ e de outro ente denominado 

„mundo‟. É certo que o estarem juntas duas coisas subsistentes nós costumamos 

exprimir dizendo, por exemplo, que “a mesa está „junto‟ à porta, „a cadeira‟ „toca‟ a 

parede”. Rigorosamente, nunca se pode falar aqui de “tocar”, não decerto porque 

afinal, após um exame mais exato, é possível constatar um espaço intervalar entre a 

cadeira e a parede, mas porque a cadeira por princípio não pode tocar a parede, 

mesmo não havendo espaço intermediário. Um pressuposto para que isso viesse a se 

dar seria que a parede pudesse vir de encontro “para” a cadeira (HEIDEGGER, 

2012, p. 175, grifo do autor). 
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Por essas questões, fica claro que um ente só pode tocar outro ente se possuir mundo, 

se tem por natureza o modo de ser do ser-em. Com o ser-aí, o mundo já se apresenta como 

descoberto e é nesse mundo que o ente se manifesta no contato com o seu mundo e com os 

outros entes que estão aí no mundo, o que os torna acessíveis em sua existência. Dois entes 

que existem dentro do mundo e que, além disso, são em si-mesmo destituídos-de-mundo 

nunca podem se tocar, uma vez que nenhum deles pode ser-junto ao outro. O Dasein se 

apresenta como um ente provido de mundo, ou seja, é no mundo que ele se constrói enquanto 

contínuo vir a ser. O Dasein entende o seu ser mais próprio quando se coloca em relação com 

o seu ser-no-mundo. 

O Dasein, como ser-no-mundo, por sua facticidade, já se despedaçou cada vez em 

determinados modos do ser-em. Na forma de ser da ocupação o ser-aí tem que se ocupar com 

algo, que produzir e cuidar, ele tem que se haver com as coisas que estão aí no mundo. O ser-

aí é no mundo um ser ocupado e preocupado. Quando atribuímos ao Dasein a característica de 

ser um ser preocupado, não queremos dizer com isso que essa expressão significa; sofrimento, 

aborrecimento, nem “preocupação  com a vida”, apesar de todas essas características poderem 

ser onticamente encontrada em todo Dasein como modos de ocupação junto a algo, tudo isso 

é possível, como também é a “despreocupação” e a” serenidade”. Entendido ontologicamente, 

o Dasein é preocupação porque pertence essencialmente ao ser-aí, seu ser em relação ao 

mundo é ocupação e preocupação. Na ocupação, o ser-aí se encontra atarefado junto às 

obrigações do cotidiano. O Dasein só é no mundo e, é nesse mundo que ele se encontra como 

um ser ocupado e preocupado. 

Essa constituição do ser-em demonstra que o ser só é no mundo, o mundo não é algo 

que ele pode às vezes apresentar e outras não, a esse ser pertence à característica de ser-no-

mundo, uma vez que é no mundo que os outros entes podem se encontrar com o Dasein na 

medida em que o ser-aí pode em geral se mostrar por si mesmo no interior do mundo. O 

mostrar fenomenológico do ser-no-mundo tem o caráter de uma rejeição e de encobrimento 

desse fenômeno, porque esse fenômeno já se apresenta como visto, de certo modo, em cada 

Dasein. O Dasein já é, com o seu ser, cada vez aberto para a compreensão do ser. 

O ser-no-mundo, embora experimentado e conhecido pré-fenomenologicamente torna-

se inapreensível por ser interpretado de forma ontologicamente inadequada. A constituição do 

Dasein deve se tornar conhecida como algo que se compreende a partir do seu ser-no-mundo. 

Porque por esse conhecimento se encaminha a compreensão do seu modo de ser mais próprio, 

o ser-no-mundo deve ser posto em relevo mais rigorosamente na perspectiva do conhecimento 

do mundo e o mesmo deve se tornar visível no modo do existente ser-em-um-mundo. Por isso 
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observamos que o ser-no-mundo, como constituição fundamental, reclama uma interpretação 

prévia. Devemos, por conseguinte, nos ater ao ente junto ao qual o Dasein se detém de pronto 

e no mais das vezes, isto é, junto às coisas que estão dadas no mundo e que constituem o 

mundo do ser-aí. Devemos compreender que o Dasein é constituído a partir da mundanidade 

do mundo que compõe a estrutura de momentos constitutivos do ser-no-mundo. Dessa 

maneira, devemos olhar para os nossos dias e buscar refletir, para ver além do que se 

apresenta para o ser, o Dasein está imerso nesse mundo da utilidade, da técnica, onde o não-é 

não faz sentido. 

 

Um pensamento de sentido é um olhar para o nosso hoje – um olhar além-através do 

que é requer o esforço constate de ultrapassagem da fatalidade de uma situação 

presente de mundo. Esta ultrapassagem é uma travessia por entre a fatalidade de ser 

– técnico. Na tecnicidade se mostra, então, uma condição existencial que finda por 

tornar, não irrelevante, mas transparente todo e qualquer, estado tecnológico 

(primitivo, industrial, digital). Sem muito esforço, qualquer analise histórica, mesmo 

que superficial, pode nos fazer dar conta de que o progresso tecnocientífico se 

constitui de um ciclo de investigações seguidas de novas convenções, e este parece 

transformar a cada vez nosso modo de ser em sociedade. Jamais podemos 

subestimar a relevância de tal análise como parte fundamental do nosso próprio 

processo de evolução. É preciso que assim seja que as coisas sejam – onde se oculta 

o sentido do ser, onde nada faz nenhum sentido perguntar pelo que não-é 

(HOPFNER, 2011 p.63).  

 

No nosso mundo, o sentido do ser permanece no ocultamento, mecanismos são 

produzidos para que tudo seja compreendido e manuseado livre de qualquer questionamento, 

dessa forma, o ser segue sem uma devida análise, pois ele não-é da categoria do utilizável, 

mas o que Heidegger  propõe é que analisemos o mundo, o ser e o ser-no-mundo, pois assim 

seremos capazes de nos aproximar do essencial que pertence a todo homem, a sua capacidade 

de pensar, questionar, apreender, transformar. O Dasein vem ao encontro no interior do 

mundo, como aquele que possui um modo de vida factual. O mundo tem nessa investigação 

uma significação existencial pré-ontológica, por isso, podemos dizer que o mundo pode se 

apresentar por diversas possibilidades, mundo pode significar o público mundo-do-nós ou 

mundo-ambiente próprio e também temos o mundo mais próximo onticamente, o doméstico. 

O mundo designa o conceito ontológico-existenciário da mundanidade. 

A mundanidade do mundo-ambiente, a mundanidade ambiental, nós a obtemos através 

de uma interpretação ontológica do ente que de pronto vem ao encontro no interior do mundo 

ambiente. A expressão mundo-ambiente contém e remete à espacialidade, que só deve ser 

elucidada a partir da estrutura da mundanidade. Quando o mundo-ambiente é “descoberto” a 

natureza passa a ser vista como meio de produção. Em Ser e tempo temos, “A mata é reserva 
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florestal, o monte, pedreira, o rio, energia hidráulica, o vento é vento „nas velas” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 217). A natureza assim descoberta vem de encontro, dela pode-se 

prescindir seu modo de ser utilizável e dessa forma ela mesma pode ser determinada 

unicamente em sua própria subsistência. Mas o conhecimento só conseguiu pôr em liberdade 

o ente apenas subsistente, indo além da utilização na ocupação. A utilizabilidade é a 

determinação ontológica categorial do ente como ele realmente é, ou seja, como ele é em si-

mesmo. Mas, 

 

No trato com o mundo da ocupação o não-utilizável pode vir de encontro não só no 

sentido do que não pode ser empregado ou do que pura e simplesmente falta,  mas 

como não-utilizável que precisamente não fala e não deixa de ser empregado, mas 

que „fica atravessado no caminho‟ da ocupação. Aquilo para que a ocupação não 

pode se voltar, para o que „não tem tempo‟, é algo não-utilizável, no sentido de não-

pertinente, do que está fora de lugar. Esse não-utilizável perturba e torna visível a 

não-pertinência do que de imediato e anteriormente devemos nos ocupar 

(HEIDEGGER, 2012, p. 225). 

 

Com essa não pertinência se anuncia a subsistência do utilizável como o ser do que 

ainda está pendente e pede solução. A falta do utilizável, cujo acesso era algo que se entendia 

por si-mesmo e que não nos apercebíamos, é uma ruptura das conexões remissivas do ver-ao-

redor. O Dasein como ente que cada vez já é, pode progredir expressamente para algo da 

mesma forma que pode regredir, a ele pertence às possibilidades de ser. Por isso, quanto mais 

penetrarmos na compreensão do ser do ente, tanto mais amplo e mais seguro será o solo 

fenomênico sobre o qual o sentido do ser será aproximado. 

Mas se a compreensão do ser é constitutiva do Dasein originário e do mundo 

originário, torna-se  então urgente a elaboração da ideia de mundanidade, que se apresenta 

como um fenômeno que possa se modificar de tal forma que todos os enunciados ontológicos, 

recebam um sentido fenomênico positivo. O deixar ser descobre na utilizabilidade algo já 

sendo cada vez, deixando-o, assim vir ao encontro como o ente desse ser que ele é. Ele vem 

ao encontro do ser-aí na ocupação como um ser utilizável. Na medida em que um ente se 

mostra para ocupação, ou seja, na medida em que o ente é descoberto em seu ser, ele já é cada 

vez mais um utilizável do mundo-ambiente e não apenas algo que subsistente no mundo. 

O Dasein, na medida em que é, permite que o ente venha ao encontro como utilizável, 

ou seja, como algo dado à mão que pode ser manuseado. Essa estrutura a que o Dasein se 

remete é o que constitui a mundanidade do mundo. A interpretação ontológica-existencial do 

Dasein em relação à mundanidade do mundo funda-se na familiaridade com o mundo, que por 

sua vez constitui a compreensão do próprio ser do Dasein. O ser-aí a partir da sua 
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familiaridade com a significatividade é a condição ôntica da possibilidade de poder ser 

descoberto o ente que vem ao encontro no mundo, no modo de ser da utilizabilidade e que 

pode, por isso, anunciar-se em-si. 

 

Mas a significatividade ela mesma, com que o Dasein já está cada vez familiarizado, 

traz consigo a condição ontológica da possibilidade de que o Dasein que-entende 

possa abrir, como interpretante, algo assim como „significações‟, as quais por sua 

vez fundam novamente o ser possível da palavra e da língua. A significatividade 

aberta, como constituição existenciária do Dasein, do seu ser-no-mundo, é a 

condição ôntica da possibilidade de poder-ser-descoberta uma totalidade de 

conjuntação (HEIDEGGER, 2012, p. 261). 

 

Assim, o ser do utilizável e a mundanidade ela mesma em um contexto de remissão 

não dissolvem o ser substancial do ente que vem ao encontro no interior do mundo, uma vez 

que o mesmo se constitui em meio a um sistema de relações. Os sentidos também não fazem 

em geral conhecer o ente em seu ser, mas anunciam unicamente a utilidade e nocividade das 

coisas externas ao ser que vem ao encontro no interior do mundo com o ente humano.  

 

 

2.3 O LUGAR-PRÓPRIO E O DESAFASTAMENTO DO SER 

 

Na medida em que o ente do intramundano está igualmente “no espaço”, sua 

espacialidade se encontra em uma conexão ontológica com o mundo. Para o ente que se 

encontra à mão no mundo existe uma proximidade diversa, que não pode ser estabelecida por 

distâncias. Essa proximidade se regula pelo manejo e pelo emprego do chamado ver-ao-

redor
7
. O instrumento tem sua localização, lugar-próprio ou está por aí, o que possibilita sua 

determinação como tal instrumento para. Cada lugar próprio é determinado a partir de um 

todo de lugares-próprios dirigidos no utilizável do mundo-ambiente
8
 de todo ser-aí. O lugar-

próprio pode ser compreendido como um determinado “ali” e “aí” a que um instrumento ou 

objeto pertence. 

 

                                                 

7
“O ver-ao-redor do ocupar-se fixa o que desse modo está perto e, ao mesmo tempo, quanto à direção em que o 

instrumento é acessível em cada momento” (HEIDEGGER, 2012, p. 301). 
8
Esta expressão é utilizada para nomear o mundo ao qual o Dasein vive em constante relação com os outros e 

com os instrumentos utilizáveis ou objetos a mão. O mundo mais próximo do Dasein é o mundo ambiente. “A 

mundanidade do mundo-ambiente, a mundanidade ambiental, nós a buscamos através de uma interpretação 

ontológica do ente que vem de pronto vem-de-encontro no-interior-do-mundo-ambiente” (HEIDEGGER, 2012, 

p. 205). 



26 

 

Mas a pertinência que torna determináveis os lugares-próprios de um todo 

instrumental tem como condição de sua possibilidade o onde em geral, para dentro 

do qual é atribuída a uma conexão-de-instrumentos a totalidade-de-lugares-próprios. 

Esse onde da possível pertinência instrumental que, no trato da ocupação, se põe de 

antemão ante o ver-ao-redor, nós denominamos região (HEIDEGGER, 2012, 

p.301).   

 

O lugar-próprio é aquele constituído por direção e afastamento, o ser perto, é somente 

um modus do afastamento, uma vez que já está orientado para uma região e está no seu 

interior. Assim, só se algo como uma região for descoberto que se pode atribuir e encontrar 

lugares-próprios de uma totalidade instrumental do ver-ao-redor. Os lugares-próprios são 

ocupados pelos utilizáveis do ver-ao-redor ou são, como tais, descobertos. Essas regiões que 

ainda não precisam ter necessariamente nenhum sentido geográfico, como por exemplo, as 

“regiões” do céu, dão o prévio “onde” para toda conformação particular de regiões que podem 

ser ocupadas por lugares-próprios. O espaço que é descoberto como espacialidade do todo 

instrumental pelo ver-ao-redor no ser-no-mundo pertence cada vez ao ente ele mesmo como 

seu lugar próprio. O espaço, segundo Heidegger (1927), despedaçou-se em lugares-próprios, 

uma vez que aos olhos do ser-aí tudo pode vir-a-ser um utilizável. 

Fazer o utilizável vir ao encontro em seu espaço do mundo-ambiente só é oticamente 

possível porque o Dasein é ele mesmo espacial quanto ao ser-no-mundo. O Dasein é em um 

mundo, no sentido do trato familiar e se encontra ocupado com o ente que vem de encontro no 

interior do mundo. No modo do desafastamento, o Dasein em relação ao afastar algo, pondo-o 

longe, se encontra no modo puramente factual. Para Heidegger (2012, p. 307), desafastar 

significa fazer desaparecer o longe, a lonjura de algo, significando, portanto, aproximação. O 

Dasein é essencialmente des-afastante. O des-afastamento descobre a lonjura. Assim, 

 

Só na medida em que o ente se descobre para o Dasein em geral, em sua lonjura, é 

que „afastamentos‟ e distâncias se tornam acessíveis entre outro ente do-interior-do-

mundo. Dois pontos e, em geral, duas coisas não podem estar numa relação de 

desafastamento, porque nenhum desses dois entes pode, por seu modo-de-ser, 

desafastar (HEIDEGGER, 2012, p.307). 

 

Dessa forma o desafastar é compreendido como uma aproximação, um ficar perto que 

é efetuado pelo ver-ao-redor, um pondo à disposição, um tendo à mão. No Dasein há uma 

tendência essencial para o perto. O des-afastar do ver-ao-redor da cotidianidade do Dasein é 

descobridor do ser em-si do mundo, do ente junto ao qual o ser-aí como existente já é cada 

vez. O ser-aí é essencialmente espacial no modo do des-afastamento, essa relação do Dasein 

com o desafastamento se dá dentro do jogo do mundo-ambiente por ele cada vez des-afastado, 
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por isso, o nosso ouvir e ver vai de pronto para além do mais perto, segundo a distância. Ver e 

ouvir são sentidos do longe e não apenas usados sobre o fundamento do alcance, nesse sentido 

o Dasein como des-afastamento se detém preponderantemente neles.  

O instrumento para ver e da mesma maneira o instrumento para ouvir tem a 

característica da não surpresa do mediatamente utilizável e isso vale também para os pés, o 

instrumento que utilizamos para andar, pois, “No andar, a rua é tocada em cada passo e parece 

ser o mais próximo e o mais real dos utilizáveis, em geral” (HEIDEGGER, 2012, p. 313). A 

rua passa pelo contato direto com os nossos pés, mas, no entanto, está mais longe do que o 

conhecido que vem de encontro no interior do mundo. É a ocupação do ver ao redor que de 

pronto e no mais das vezes decide sobre o perto e o longe do utilizável no mundo ambiente. 

Estar perto significa estar dentro do âmbito do que é utilizável no ver-ao-redor. O mais perto 

se apresenta como aquele que reside no que está a um alcance mediano, ou seja, em uma 

mediana possibilidade de ser tocado e de ser visto. 

Como ser-no-mundo, o Dasein, se mantém essencialmente em um desafastar quando o 

ser-aí ocupa um lugar-próprio deve ser concebido como o desafastamento do utilizável do 

mundo-ambiente, na região do ver-ao-redor. Esse desafastamento, o ser-afastado do utilizável, 

o Dasein não pode cruzar. Pois, o Dasein não cruzou seu desafastamento, pelo contrário, 

carregou-o consigo e constantemente o carrega consigo, porque ele é essencialmente 

desafastamento, ou seja, espacial. O Dasein se apresenta como espacial no modo da 

descoberta de espaço pelo ver-ao-redor, e isto, de tal modo que se comporta constantemente 

como des-afastante em relação ao ente que lhe vem de encontro espacialmente. Mas devemos 

levar em conta que, 

 

O ocupar-se do ver-ao-redor é um des-afastar direcionado. Nessa ocupação, isto é, 

no ser-no-mundo do Dasein ele mesmo, a necessidade de “sinais” é previamente 

dada: esse instrumento assume a expressa indicação de fácil manejo das direções. 

Ele mantém expressamente abertas às regiões empregadas o ver-ao-redor, indicando 

cada vez o onde a que algo pertence, aonde vai, de onde é trazido e onde é buscado 

(HEIDEGGER, 2012, p. 317).  

 

O Dasein como direcionado e des-afastante já tem, cada vez, descoberto sua região e 

no modo de ser do ser-no-mundo, tanto o desafastamento como o direcionamento são 

primeiramente conduzidos pelo ver-ao-redor da ocupação. O des-afastamento e 

direcionamento, como constitutivos do ser-em, determinam a espacialidade do Dasein que se 

dá na ocupação que vê-ao-redor no espaço do interior do mundo. O ser-aí como ser-no-mundo 

já descobriu cada vez um mundo e essa descoberta fundada na mundanidade do mundo 
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possibilita o pôr-em-liberdade a uma totalidade de conjuntação. Essa conjuntação que põe em 

liberdade se efetua em uma forma de remeter que vê-ao-redor e que por sua vez está fundado 

em um prévio entendimento da significatividade. 

Na significatividade com a qual o Dasein está familiarizado como ocupado no ser-em, 

reside a essencial cobertura do espaço. O ser factual do Dasein, o utilizável do-interior-do-

mundo é cada vez desafastado e direcionado segundo a transparência do ver-ao-redor 

ocupado. Deixar que o ente do interior, constitutivo do ser-no-mundo venha de encontro, 

caracteriza-se como um dar-espaço. Com o ser-no-mundo o espaço é descoberto em sua 

espacialidade, o Dasein é espacial em um sentido originário. O mundo como um todo 

instrumental e utilizável, espacializa-se numa conexão de coisas extensas e subsistentes. A 

espacialidade em um sentido geral só pode ser descoberta sobre o fundamento do mundo e 

isso de modo que o espaço constitua o mundo em correspondência com a essencial 

espacialidade do Dasein ele mesmo. 

O Dasein em sua cotidianidade encontra-se em um modo de ser predominante, no 

pronto e no mais das vezes, o Dasein é tomado por seu mundo, esse modo de ser-no-mundo 

se funda e determina o aparecimento da pergunta pelo quem do Dasein na cotidianidade. O 

Dasein é o ente que cada vez nós mesmos somos. No mundo cotidiano do Dasein, ele se 

apresenta como ente do qual não se pode dizer algo seguro, uma vez que na cotidianidade o 

ser-aí deixa predominar a sua forma de ser-impessoal, a-gente aquele que é guiado pelo 

falatório, curiosidade e ambiguidade, nesse modo de ser não há quem se responsabilize por 

algo, o quem é aquilo que na mudança dos comportamentos e das vivências, se mantém como 

idêntico e assim pode se relacionar com a multiplicidade. Heidegger observar que 

 

A substancialidade é o fio-condutor para a determinação do ente a partir do qual se 

responde a pergunta pelo quem. De modo inexpresso, o Dasein é de antemão 

concebido como subsistente. Em todo caso, a indeterminação do seu ser implica 

sempre esse sentido-de-ser. Subsistência é, contudo, o modo-de-ser de um ente não-

conforme ao-Dasein (HEIDEGGER, 2012, p. 333). 

 

Nesta ordem de pensamento podemos compreender que talvez esse modo de ser se dá 

por meio de uma percepção simples, formal e reflexiva do eu percipiente, essa compreensão 

abre acesso a uma problemática fenomenológica. O Dasein em uma interrogação imediata diz 

sempre: eu sou esse ente, e afinal diga ainda mais isso quando não é esse ente.  A 

compreensão do ser-no-mundo mostrou que o sujeito só é no mundo e, devemos ficar atentos 

para compreender que o não-eu de modo algum significa um ente essencialmente falto-de-eu, 

mas antes um determinado modo de ser do eu ele mesmo que se perdeu de si-mesmo, a tarefa 
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consiste em tornar visível, na imediata cotidianidade, o modo desse ser-aí-com, interpretando-

o de modo adequado. 

Podemos observar de imediato que, o quem do Dasein não se apresenta 

ontologicamente apenas como um problema, mas como aquilo que permanece também 

onticamente encoberto para a compreensão. Se compreendermos que a essência do Dasein se 

funda em sua existência, teremos o eu como uma determinidade essencial do Dasein que por 

sua vez deve ser interpretado existenciariamente. O quem só encontra resposta no mostrar 

fenomenologicamente uma determinada forma de ser do ser-aí. Se o ser-aí somente existindo 

é cada vez seu si-mesmo, então a propriedade ou a impropriedade do ser-aí exigem um olhar 

ontológico-existenciário como uma forma de acesso adequado a essa problemática. Mas 

 

A pergunta “o que é o ser-aí?” precisamos imediatamente responder com o termo 

nada. O ser-aí não é coisa nenhuma que pudesse ser determinada em sua quididade, 

mas um poder-ser que incessantemente conquista a si mesmo em sua dinâmica 

existencial (CASANOVA, 2006, p. 17). 

 

O ser-aí põe em liberdade um ente que é diverso do instrumental e das coisas em geral. 

Conforme ao seu modo de ser como Dasein, ele mesmo é no mundo, no modo do ser-no-

mundo, em que ele ao mesmo tempo vem de encontro no interior do mundo. Esse ente não se 

apresenta como utilizável ou como subsistente, mas, assim como o Dasein que ele mesmo põe 

em liberdade, ele é “aí”. O vir-de-encontro dos outros é orientado pelo Dasein cada vez mais 

próprio, para ficar mais claro podemos compreender que 

 

“Os outros” não significa algo assim como o todo dos que restam fora de mim, todo 

do qual o eu se destaca, sendo os outros, ao contrário, aqueles dos quais a-gente 

mesma não se diferencia no mais das vezes e no meio dos quais a-gente também 

está (HEIDEGGER, 2012, 343). 

 

Assim, podemos compreender que o “Com” é um conforme ao Dasein que atribui 

igualdade do ser como um ser-no-mundo com o ver-ao-redor ocupado. O mundo do Dasein é 

mundo com, podemos compreender o mundo como aquilo que partilhamos com os outros. O 

ser-em é ser-com os outros, o ser-em-si do interior do mundo é ser-aí com. Os outros vêm de 

encontro a partir do mundo em que o Dasein do ver-ao-redor ocupado mantém-se por sua 

essência. O ser-aí se encontra de pronto e no mais das vezes, naquilo que faz, naquilo do que 

necessita e no que espera, no utilizável do mundo ambiente, no qual no mais das vezes se 

ocupa. O Dasein de pronto e no mais das vezes entende-se a partir de seu mundo e o ser-aí-
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com dos outros vem de encontro, de muitas maneiras, por meio do utilizável do interior do 

mundo. O Dasein é essencialmente ser-com. 

 

2.4 O MODO DE SER DO SER-COM O OUTRO E A IMPROPRIEDADE  

 

O ser-com se faz na relação com o outro e naquilo com o que se ocupa, ou seja, ser-

um-com-o-outro surge de a-gente fazer o mesmo, que não só se mantém dentro dos limites 

exteriores, mas ocorre no modo de distância e de reserva. O Dasein que se apropria cada vez 

mais de si possibilita a correta relação com o que está em causa, deixando o outro em 

liberdade para ser si-mesmo. “O mundo dá liberdade não só ao utilizável como ente que vem 

de encontro no interior do mundo, mas também ao Dasein, aos outros em seu Dasein-com” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 355). Mas esse ente que recebe liberdade no mundo-ambiente se 

encontra em correspondência com seu mais próprio sentido de ser, um ser-em que vindo de 

encontro para outros, é aí com. 

O ser-com é um existencial próprio do Dasein, o ser-aí próprio aparece na medida em 

que o Dasein é posto em liberdade para um ser-com no mundo dos outros seres-aí. O Dasein 

próprio de cada um é encontrado pelos outros como o ser-aí-com, de tal forma que o Dasein 

apresente a sua estrutura existenciária do ser-com os outros no mundo. Desse ente o ser-aí não 

se ocupa, pois com ele se preocupa. A preocupação se caracteriza de diversos modos: “Ser um 

para o outro, ser um contra o outro, prescindir um do outro, passar um ao lado do outro, não 

se importar em nada com o outro são modos possíveis da preocupação-com” (HEIDEGGER, 

2012, p. 351). São esses modos da deficiência e da indiferença que caracterizam o cotidiano e 

mediano ser-um-com-o-outro. 

O Dasein coloca sempre em jogo o seu ser ele mesmo, o ser-com do Dasein é sempre 

em vista de outros, o que se caracteriza como uma existenciária enunciação de essência. No 

ser-com existenciário em vista de outros, estes já foram abertos em seu ser-aí. Essa abertura 

dos outros previamente constituída com o ser-com também contribui para constituir a 

significatividade, ou seja, a mundanidade, que se firma no existenciário em vista do quê. Na 

estrutura da mundanidade do mundo, os outros não são de imediato subsistentes ao lado de 

outros entes que estão dados, mas se mostram em sua ocupação no mundo ambiente a partir 

do que é nele utilizável. 

Na constituição do Dasein já reside a compreensão de outros seres, uma vez que em 

sua forma de ser-com, ele se coloca sempre em relação com os outros. O Dasein encontra os 

outros e deles se ocupa no mundo-ambiente, a partir do que se ocupa, como por exemplo, 
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família, trabalho e amigos faz a experiência da ocupação preocupada-com. O outro é aberto 

de pronto na ocupada preocupação-com. Ao ente-outro pertence também a forma de ser do 

Dasein, no ser-com-outros e no ser-em relação a outros reside, assim, uma relação de ser de 

ser-aí que acaba por constituir o Dasein próprio, no qual por si-mesmo a compreensão do ser 

se comporta em relação ao Dasein. “Assim podemos observar que, a relação de-ser 

relativamente a outros se torna então projeção em um outro do ser próprio relativamente a si 

mesmo” (HEIDEGGER, 2012, p. 359). O outro se apresenta como uma duplicata do si-

mesmo, o ser-com do Dasein possui uma abertura para com o outro que, por meio da 

preocupação-com pode encaminhar o ser-aí a si-mesmo. 

O Dasein, como ser-no-mundo já é cada vez com outros, na relação do ser-aí com os 

outros surgem diversas possibilidades de ser do Dasein que podem falsear e deformar essa 

relação de ser-com e que impede o surgimento do ser autêntico, fazendo com que o Dasein se 

refugie em sucedâneos. Como mencionamos anteriormente, o ser-com é uma constituição 

existenciária do ser-no-mundo, o Dasein-com se apresenta como um modo de ser do ente que 

vem de encontro no interior do mundo, uma vez que na medida em que o Dasein é, pertence a 

ele o modo de ser do ser-um-com-o-outro. O ser-aí próprio, do mesmo modo que o Dasein-

com os outros, vem de encontro no mais das vezes a partir da ocupação do mundo-ambiente. 

O ser-aí como cotidiano ser-um-com-o-outro está sujeito aos outros por meio das suas 

relações preocupadas. E, no mais das vezes, ele não é si-mesmo, os outros lhe retiram o seu 

ser. Os outros dispõem a bel-prazer das cotidianas possibilidades de ser do ser-aí. Esses outros 

não são outros determinados, mas através das relações cotidianas eles exercem um domínio 

sobre o Dasein que é gerado pelo modo de ser-com. Os outros como a-gente encobrem nossa 

pertença a eles nas relações cotidianas, são aqueles que no cotidiano ser-um-com-o-outro de 

pronto e no mais das vezes são aí de forma inapropriada. Esse ser um-com-o-outro dissolve 

por completo o ser-aí próprio, no modo de ser dos outros, e isso de modo que os outros 

desapareçam mais e mais em sua diferenciação e expressividade.  

Quando o ser-aí se deixa levar pelo domínio dos outros acaba por se perder ainda mais 

de si-mesmo e as coisas começam a ser vistas por ele como óbvias e claras e nessa ausência 

de supressa e de identificação a-gente desenvolve a sua própria forma de gerenciar o mundo. 

Assim, nós 

 

Gozamos e nos satisfazemos como a-gente goza; lemos, vemos e julgamos sobre 

literatura e arte como a-gente vê e julga; mas nos afastamos também da “grande 

massa” como a-gente se afasta; achamos “escandaloso” o que a-gente acha 

escandaloso. A-gente que não é ninguém determinado e que todos são não como 
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uma soma, porém, prescreve o modo de-ser da cotidianidade (HEIDEGGER, 2012, 

p. 365). 

 

Na forma de ser do a-gente, o Dasein tem ele mesmo os seus próprios modos de ser, 

para a-gente o que está essencialmente em jogo para o seu ser é a mediania. Por isso a-gente 

se mantém factualmente na mediania do que é considerado válido ou não, daquilo que a-gente 

aceita ou nega êxito. Tudo que se apresenta à-gente como original é desdobrado como algo de 

há muito já conhecido, tudo o que é conquistado pelo Dasein na luta passa a ser manuseado. 

Todo segredo perde sua importância. A preocupação mediana desvela uma nova tendência 

essencial do ser-aí, o nivelamento de todas as possibilidades-do-ser, pois “no momento em 

que o mundo se dá, uma infinidade de entes toca o ser-aí de uma maneira específica. No que 

concerne à determinação mesma desses entes como tais, o decisivo é o modo como o ser-aí se 

vê tocado por eles” (CASANOVA, 2006, p. 23). 

A convivência com os outros seres pode ser sentida de forma positiva e negativa por 

cada Dasein-com, nas relações com o outro o ser-aí se priva de si e ocorre assim o 

distanciamento do si-próprio. A mediania e o nivelamento são modos de-ser do a-gente que 

constituem o que conhecemos como a publicidade. Ela regulamenta toda interpretação de 

mundo do Dasein e sempre tem razão em tudo, não porque tenha algum fundamento numa 

relação de ser-com as coisas, nem por dispor de uma apropriada transparência do Dasein, mas 

por se fundar no não se aprofundar nos assuntos e por se colocar como indiferente diante das 

formas de conhecimentos autênticos. “A publicidade tudo obscurece e dá o que é assim 

encoberto como notório e acessível a qualquer um” (HEIDEGGER, 2012, p.367). O a-gente 

está em toda parte e, no entanto, já escapuliu sempre, quando se torna necessário que o Dasein 

tome uma decisão. A-gente retira cada vez mais a responsabilidade de cada Dasein. 

Na forma de ser do a-gente, o ser-aí pode se incumbir de tudo com a maior facilidade, 

porque não há quem tenha de responder por algo, o impessoal não se responsabiliza por nada, 

a ele não cabe nenhum fardo, uma vez que sempre é a-gente que se responsabiliza e, se pode 

dizer que, no entanto, não foi ninguém. Na cotidianidade do ser-aí a maior parte das coisas é 

feita por alguém de quem se deve dizer que não era ninguém. O impróprio alivia o Dasein na 

sua cotidianidade e, esse alívio satisfaz sua tendência para tomar as coisas de modo leviano e 

para torna-las fáceis. E, é justamente esse alívio que mantém o Dasein preso no domínio do 

impróprio. 

No cotidiano do Dasein, cada um é o outro e ninguém é si-mesmo. O impessoal é 

aquele que assume o Dasein no cotidiano e sobre o domínio do impróprio o ser-aí é afastado 
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da compreensão de si-mesmo e lançado em um mundo do “se disse”, ou seja, não existe mais 

uma reflexão sobre as coisas, o que passa a vigorar é um distanciamento da busca pelo 

conhecimento autêntico. O ser-aí cotidiano é o impessoal ao qual todo Dasein já se entregou 

cada vez em seu ser-um-entre-os-outros. Assim, temos que o distanciamento, a mediania, o 

nivelamento, a publicidade e o alívio-de-ser e vir-ao-encontro, são características do Dasein 

cotidiano que reside da sua constância imediata. 

Nesses modos nomeados acima, o si-mesmo do próprio Dasein e o si-mesmo do outro 

ainda não se encontraram ou já se perderam. Na forma de ser do a-gente, o Dasein se encontra 

na impropriedade que é o ente real conforme ao ser-aí cotidiano, ens realissimum, onde se 

entende “realidade” como ser conforme ao Dasein, ou seja, o Dasein pode ser compreendido 

pela realidade onde atua o impróprio.  Assim, podemos dizer que, “quanto mais publica se 

torna a gesticulação de a-gente, tanto mais inapreensível e oculta é, mas também tanto menos 

é nada” (HEIDEGGER, 2012, p. 369). Para uma compreensão mais rasa a-gente é o sujeito 

mais real da cotidianidade, mas a-gente é um existenciário e, como fenômeno, pertence à 

constituição originária do Dasein. 

O a-gente não pode ser compreendido como uma máscara que o ser-aí escolhe usar ou 

não, o ser-aí impróprio faz parte da constituição existencial do Dasein, o a-gente é a forma de 

ser do ser-aí cotidiano. O “si-mesmo” do Dasein cotidiano é o a-gente que se distingue do 

Dasein próprio. Como a-gente o Dasein está disperso e deve primeiramente se encontrar para 

que suas relações passem pelo crivo da autenticidade. A-gente, ela mesma, como aquilo que o 

Dasein cotidiano é, articula o contexto da significatividade, o mundo do Dasein dá liberdade 

ao ente que vem de encontro para uma totalidade de conjuntação. O ser-aí factual de imediato 

está no mundo-com medianamente descoberto. Portanto, de imediato no cotidiano eu não sou 

“eu” no sentido do si-mesmo próprio, mas sou os outros no modo de a-gente. De pronto o ser-

aí é a-gente e no mais das vezes ele permanece. 

Mas quando o Dasein descobre e se aproxima propriamente do mundo, quando ele 

abre para si-mesmo o seu ser próprio, esse descobrir de mundo efetua uma remoção de 

encobrimentos e de obscurecimentos que deixa surgir as confrontações do Dasein com o si-

mesmo autêntico. No cotidiano de a-gente, o Dasein se fecha para si-mesmo e o domínio dos 

outros prevalece sobre ele nas suas relações de ser-um-com-o-outro. O ser-no-mundo ficou 

visível em sua cotidianidade e mediania, o ser-aí cotidiano tira sua interpretação pré-

ontológica do imediato modo de ser de a-gente. Mas, 
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O ser do ente que é- „aí‟ –com é concebido como subsistência. Assim, a prova do 

fenômeno positivo do modo imediato do cotidiano ser-no-mundo possibilita a 

penetração na raiz do defeito de interpretação ontológica dessa constituição-de-ser. 

Ela mesma, em seu modo de ser cotidiano, é a que de imediato falha e encobre 

(HEIDEGGER, 2012, p. 373, grifo do autor). 

 

O ser do cotidiano ser-um-com-o-outro é fundamentalmente distinto da subsistência, 

por isso não poderá se conceber também a subsistência para buscar o ser do si-mesmo 

próprio. O ser do si-mesmo próprio é uma modificação existencial de a-gente como um 

existenciário essencial. Mas o existente si-mesmo próprio é separado por um abismo da 

identidade do eu que se mantém na multiplicidade de vivências. O exame mais detalhado 

desse fenômeno deve pôr diante do olhar fenomenológico a totalidade estrutural do ser-no-

mundo, e com isso abrir caminho para a compreensão do ser originário do Dasein ele mesmo, 

a preocupação. 

Mas, para que possamos compreender esse fenômeno, temos que passar pela 

compreensão do ser-em, uma vez que o ser-em difere do ser-dentro de um subsistente “em” 

outro, o ser-em não pode ser compreendido como uma propriedade de um sujeito subsistente, 

o ser-em é o modo de ser essencial do Dasein ele mesmo. O ente que é constituído pelo ser-

no-mundo é cada vez ele mesmo o seu aí. O aí indica um aqui e um lá. O aqui é o “eu” aqui 

que é sempre entendido a partir de um utilizável lá. O aqui e o lá só são possíveis em um aí, 

ou seja, como um ente que, como ser do aí abriu a espacialidade. Esse ente carrega consigo a 

característica de não ser fechado. O termo “aí” significa essa essencial abertura por meio da 

qual o Dasein é para ele mesmo aí. 

Os existenciais que compõem os modos de ser do ser-aí são de essencial importância 

para a compreensão do ser próprio e impróprio no caminho para o entendimento do seu 

sentido. O ser-aí é um ser-em-um-mundo com os outros e, é no mundo que ele tem a 

oportunidade de ser o seu si-mesmo próprio e, mesmo que a impropriedade seja o “caminho 

mais fácil”, a luta entre Dasein autêntico e Dasein inautêntico que ainda não se apresentou 

pode a qualquer momento ser despertada pela angústia, colocando o Dasein diante de si-

mesmo e das suas próprias possibilidades. 

 

2.5 O DASEIN COTIDIANO E O DESPERTAR DA ANGÚSTIA 

 

A valorização da imitação e a crescente quantidade de informação que não informa, 

coloca o ser-aí constantemente na impessoalidade ou impropriedade, Assim, um dos trabalhos 

mais difíceis enfrentados pelos filósofos da contemporaneidade é o de levar o ser-aí a pensar 
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primeiro sobre si-mesmo e, em seguida, sobre o mundo que o cerca. A busca pela 

compreensão do ser autêntico e do mundo torna-se uma necessidade. O Dasein é aquele ente 

que atribui sentido a tudo que há, ele é constantemente solicitado a dar sentido às coisas, mas 

a impropriedade torna o ser-aí público e o afasta das reponsabilidades de ser si-mesmo 

próprio.   

Podemos considerar também que a sociedade contemporânea criou formas de ocultar a 

importância de se pensar sobre a vida e a sua multiplicidade de questões, dado que nos 

encontramos sempre “atrasados”, isto é, “sem tempo” para pensar ou buscar a compreensão 

de algo. Se hoje buscamos bases firmes para compreender o ser humano, suas capacidades e 

incapacidades, seus desejos e angústias, precisamos, no entanto, nos utilizar propriamente dos 

nossos sentidos, do ver e do ouvir para que se estabeleça o compreender. Casanova em sua 

obra Nada a Caminho compreende que “o ouvir e o compreender se colocam previamente ao 

falado como tal. A comunicação não „partilha‟ a ligação ontológica primária com o ente 

discutido, mas a convivência se move no falar um com o outro e na ocupação com o que é 

falado” (2006, p. 66). O empenho coloca o dito e a audição na busca pela autenticidade e 

objetividade do discurso e de sua compreensão. 

A constituição do Dasein deve ser posta à vista e na medida em que a essência desse 

ente é a existência, o Dasein é sua própria abertura, ele é aquele ente que sempre coloca em 

jogo o seu aí. As tonalidades afetivas fazem parte da constituição do Dasein e devem também 

ser compreendidos, pois constituem todo Dasein. O Dasein se encontra, cada vez e sempre 

em um estado de ânimo, os estados-de-ânimo podem ser frequentemente constantes ou 

passageiros. Precisamos compreender a relação que existe entre o ser-aí e os seus humores ou 

tonalidades afetivas para conseguirmos avançar na busca pela compreensão do ser. A análise 

da angústia, por exemplo, é de grande importância na obra de Heidegger, uma vez que 

representa o encontro do ser-aí com o nada, com sua possibilidade sempre possível, a morte. 

Na angústia, o ser-aí é levado ao conhecimento das suas próprias possiblidades, não há mais 

nada de que ele possa se assegurar, não há para onde fugir, a angústia faz parte da constituição 

do ser-aí, ela muitas vezes é o que ainda não-é. 

Na angústia não nos encontramos em uma confusão, não estamos temerosos, mas, 

antes, nos encontramos diante das nossas próprias possibilidades de ser. A angústia é sempre 

“angústia diante de”, mas não diante disso ou daquilo especificamente. A “angústia diante de” 

é sempre “angústia por”, mas não por isso ou aquilo determinado. A angústia pode ser 

caracterizada como a essencial impossibilidade de determinação. A angústia e o tédio, 
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segundo Heidegger, podem lançar o ser-aí em direção ao si-mesmo próprio, pois na angustia e 

no tedio o ser-aí fica diante de si próprio e das suas possibilidades. 

O ser-aí está submetido ao convívio com os outros, podendo ser também co-presença 

para com os outros seres-aí. Dentro do mundo, a co-presença dos outros abre-se apenas para o 

ser-aí, visto que o ser-aí é em si mesmo essencialmente ser-com. O ser-com determina 

existencialmente o ser-aí, mesmo quando os outros não são dados ou percebidos no mundo. O 

estar só do ser-aí é caracterizado como ser-com no mundo, pois é somente num ser-com e em 

relação com um ser-com que o outro pode faltar. 

Na mundanidade do mundo os outros não podem ser denominados seres simplesmente 

dados, ou como sujeitos soltos no ar, eles se mostram em seu ser-no-mundo, empenhados nas 

ocupações do mundo, relacionam-se com os outros seres que estão à mão no mundo ambiente. 

O outro se descobre, antes de tudo, na preocupação das ocupações, porque numa primeira 

aproximação e, na maior parte das vezes, o revelar-se e o fechar-se se fundam nos modos de 

ser respectivos da convivência, proporcionando ao ser-aí uma abertura que é explicitada na 

preocupação que se dá através do ser-com primordial. 

O impróprio é o ser que todos nós somos quando deixamo-nos guiar pela falação, 

curiosidade e ambiguidade. O impessoal é aquele que se encontrar em toda parte, que assume 

tudo com a maior facilidade e “responde por tudo”, uma vez que retira toda a 

responsabilidade que pertence a cada ser-aí enquanto ser-aí cotidiano. O impessoal retira do 

ser-aí as obrigações e os deveres, restando apenas a superficialidade e a facilitação. A 

tendência do ser-com que chamamos de afastamento do si-próprio funda-se na convivência, 

pois o ser e estar um com o outro como tal, possibilita a medianidade.  

O impróprio é aquele que assume tudo e não é responsável por nada, não teme o que 

será e, por isso, vive do cotidiano, busca a cada dia fugir do si-mesmo autêntico para não 

sofrer com a realidade do que desde sempre está estabelecido como possibilidade imutável, a 

morte. Essa fuga para o impessoal afasta o ser-aí da sua autenticidade, uma vez que ele se 

deixa levar pelo domínio do público, onde o a-gente ganha força e vigor, ou seja, no público 

não há quem se responsabilize por algo, uma vez que cada um diz o que “se diz”, cada um lê 

o que “se lê”, assiste o que “se assiste” e, assim, ocorre esse distanciamento do ser-aí da sua 

autenticidade, que, por sua vez, pode ser despertada pela angústia que releva a possibilidade 

sempre possível do ser-aí, a morte. 

Na angústia, o ser-aí se encontra diante de si-mesmo e de suas mais próprias 

possibilidades de ser, não há onde se refugiar, o nada mesmo se apresenta para o Dasein. O 

escritor Leon Tolstói no seu texto, A morte de Ivan Ilitch (1886), demonstra como a relação 
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do ser-com o outro pode despertar no Dasein a compreensão da sua finitude. O texto se inicia 

com a morte de um renomado juiz amigo de Piotr Ivánovitch 

 

A ideia do sofrimento daquele homem que conhecera tão de perto, primeiro na 

alegre meninice, depois como companheiro de escola, mais tarde como colega de 

tribunal e parceiro de jogo, horrorizou subitamente Piotr Ivánovitch, [...], três dias de 

sofrimento e depois morte. É coisa que pode acontecer a mim também, a qualquer 

momento, pensou, e se encheu de terror (TOLSTÓI, 2011, p. 7). 

 

A convivência com os outros, desperta no ser-aí a compreensão da sua finitude, do seu 

acabamento enquanto ser-no-mundo, o impessoal tenta encobrir através do domínio do a-

gente na cotidianidade a sua possibilidade sempre possível de morrer e foge da angústia que o 

coloca diante do nada, raramente o Dasein experimenta sua autenticidade. Esta rara 

constituição de significação própria de um eu é como se compreende o fenômeno da angústia. 

A tarefa de buscar despertar no ser-aí a sua autenticidade passa pelo conhecimento do 

fenômeno da angústia que provoca no ser-aí o reconhecimento das suas possibilidades e do 

ser-para-a-morte. 

O mundo como tal é aquilo com que a angústia se angustia e isto significa que o ser-

no-mundo é também angústia-com. No angustiar-se-com o mundo se abre como mundo, sem 

máscaras, sem disfarces, sem ressalvas e o ser-aí encontrar-se com o nada que o coloca mais 

perto da essência. O ser-aí fecha os olhos para ver melhor a sua existência mundana, descobre 

que além de ser um ente que possui mundo é também um ser de possibilidades. Na angústia o 

ser-aí toma consciência da sua incapacidade de ser-todo, sabe das coisas que são da finitude, 

da morte e, por isso, busca permanecer no impessoal. 

A angústia arrasta o Dasein para a propriedade do seu si-mesmo enquanto 

possibilidade de ser aquilo que é. O ser-aí como ser-no-mundo tem a oportunidade de se 

responsabilizar por tal ser. Na angústia o ser-aí bate de frente com seu modo de ser mais 

próprio, com suas possibilidades de ser. A angústia singulariza o ser-aí em seu mundo, 

revelando suas capacidades e incapacidades pelas quais ele se move no mundo e, por isso, 

confere ao ser-aí um sentido extremo em que ele é trazido como mundo para o seu mundo, e 

assim como ser-no-mundo para si mesmo. Enquanto disposição fundamental do ser-aí, a 

angústia constitui uma abertura na qual o ser-aí se sente estranho. 

O sentir-se estranho do ser-aí na angústia caracteriza o não saber falar sobre o que se 

sente, ou seja, não compreendemos o nada que nos envolve, a indeterminação do a-gente que 

nos ameaça, que nos angustia. Na angústia, o ser-aí está estranho e não há nada que possamos 

dizer certamente ou que possamos explicar detalhadamente, pois a indeterminação da angústia 
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nos coloca de frente com o nada e o em lugar nenhum. A estranheza da angústia significa o 

não se sentir em casa do ser-aí, tornando-nos assim; estrangeiros em nosso próprio país, ela 

retira o Dasein do seu empenho decadente no mundo, rompendo com a familiaridade 

cotidiana. O ser-aí se singulariza como ser-no-mundo e torna visível a fuga do impessoal para 

a decadência. 

A angústia pode surgir nas situações mais inofensivas e causar no ser perguntas 

estranhas, hábitos estranhos, palavras mudas, que deixam o ser-aí cada vez mais diante de si 

mesmo e de suas possibilidades. Também não necessita de escuridão porque ela mesma 

obscurece o ser para que ele possa encontrar sua própria clareira e iluminar-se como um ser 

autêntico. Na decadência
9
 o estar em casa é velado, o ser-aí não é o seu si mesmo autêntico e 

sim a co-presença dos outros, por isso, ele não pode se sentir em casa. O ser-no-mundo já é 

sempre determinado pela angústia e enquanto ser-aí, ser junto ao mundo pode sentir medo. O 

medo é angústia imprópria entregue a decadência do mundo, no medo a angústia se encontra 

velada, o ser-aí se angustia no fundo de seu ser e torna possível a aparição do nada, o irromper 

com a decadência e a proximidade com o ser si-mesmo autêntico. Em sua propriedade, o ser-

aí pode permanecer encoberto para si mesmo, por meio da interpretação pública do impessoal, 

uma vez que nessa disposição fundamental abre-se para um sentido originário. Só na angústia 

existe a possibilidade de uma abertura privilegiada, uma vez que ela singulariza o ser-aí. 

Quando a angústia singulariza o ser-aí, retira o mesmo da decadência revelando-lhe a 

propriedade e a impropriedade como possibilidades fundamentais do ser-aí. Na angústia essas 

possibilidades mostram-se como são em si mesmas, sem se deixar desfigurar pelo ente 

intramundano o qual na maior parte das vezes o ser-aí se atém. O ser-aí, através da angústia, 

pode apreender a si mesmo, reconhecer-se como um ser que sendo está em jogo o seu próprio 

ser, que tem muitas possibilidades de ser enquanto existência, mas é também na angústia que 

o ser-aí se sente estranho. 

Com a angústia, saímos da decadência e caímos nas possibilidades de ser autêntico, 

aquele que existe no tempo como finitude. O ser-aí conhece por meio dos outros a morte, e se 

angustia diante da sua capacidade de inação, diante do seu poder de não-poder fazer nada. A 

angústia é sempre “angústia diante de” ou “angústia por”, angustiamo-nos sempre que nos 

                                                 

9
O ser-aí torna-se decadente quando se deixa conduzir pela falação, curiosidade e ambiguidade que são 

impropriedades do Dasein, pois o mesmo sempre caiu de si mesmo para decair no mundo. “A decadência é uma 

determinação existencial da própria presença e não se refere a ela como algo simplesmente dado, nem a relações 

simplesmente dadas com o ente do qual ela „provém‟, ou com o qual ela posteriormente acaba entrando em um 

commercium” (HEIDEGGER, 2009b, p. 241). 
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encontramos diante de nós mesmos e de nossas possibilidades, a morte desperta a angústia no 

ser-aí por que nos coloca diante das nossas incapacidades, de alterar o que “é”. Na angústia 

nos encontramos diante do nada, não há nada em que se refugiar, estamos assim entregues a 

nós mesmos e diante das nossas possibilidades mais próprias. A angústia e o tédio são 

disposições de ânimo que constituem o Dasein e que podem retirar a impropriedade do 

cotidiano ser-aí. 

 

 

2.6 O TÉDIO COMO HUMOR FUNDAMENTAL PARA COMPREENSÃO DO SER 

 

Ao se perguntar sobre o tédio Heidegger, nos coloca no caminho para a compreensão 

desse humor fundamental que constitui o ser-aí, nós não queremos saber do tédio, antes 

procuramos constantemente nos desviar dele. Mas a fuga só demonstra que não sabemos 

muito coisa acerca dele. As formas mais diversas de passar o tempo e de nos empenhar em 

nossas ocupações conscientes ou inconscientes, são formas de nos desviar do tédio que parece 

nos assomar por todas as partes por isso, precisamos investigar esse humor que aparece para 

nós como desagradável e que pode nos deixar mais próximos da compreensão da constituição 

do ser-aí. O tédio aparece para nós quando isto ou aquilo nos entedia e nos provoca 

desconforto, mas esse tédio superficial pode nos levar até o tédio profundo, pois ele pode nos 

transpassar afinadoramente no fundamento do ser-aí. Talvez não conheçamos o tédio, uma 

vez que não entendemos o tédio em geral em sua essência, no impessoal tudo se apresenta 

para nós como há muito já conhecido, mas não há conhecimento que não precise ser 

aprofundado para que assim possa ser conhecido. 

O estar-entediado e o tédio em geral aparecem como estando enraizados na essência 

enigmática do tempo, o tédio é uma tonalidade afetiva do ser-aí que se dar por meio do tempo, 

ou seja, no modo como ele se temporaliza. O passatempo que é utilizado para nos distrair do 

tempo hesitante e de seu caráter afirmativo é uma forma de fazer com que o tempo longo 

proporcionado pelo tédio passe mais depressa. Nessa tentativa discorrer sobre o tédio e o 

estar-entediado por algo, iremos apresentar dois momentos estruturais: em primeiro lugar 

aparece a retenção pelo curso hesitante do tempo e, assim, ao mesmo tempo este ser-deixado-

vazio tanto pelas coisas que nos cercam como pelos entes singulares e em geral que estão a 

nossa volta na tonalidade afetiva do tédio. Na obra Os Conceitos Fundamentais da 

Metafisica: mundo, finitude e solidão, Heidegger esclarece que, 
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Portanto, se quisermos nos aproximar ainda mais do tédio, precisamos tentar tornar 

ainda mais clara esta junção entre ser-retido e o ser-deixado-vazio no ser entediado. 

Junção diz aqui inicialmente: não simplesmente o estar colocado um ao lado do 

outro, mas sim o ser talhando um em relação ao outro, o ser simbioticamente 

reunido um ao outro. Mas através de que? De onde provém essa reunião simbólica 

de um com o outro? Evidentemente, da essência do tédio, do ser entediado. Os dois 

não podem se compreender casualmente, mas ambos emergem conjuntamente a 

partir da essência do tédio mais originariamente do que até aqui (HEIDEGGER, 

2006a, p.129). 

 

Assim, para Heidegger, o tédio é um humor fundamental, uma vez que nos aproxima 

diretamente da problemática do ser e do tempo. Heidegger apresenta três formas de tédio, os 

quais abordaremos a seguir. No primeiro caso de tédio, o entediante é evidentemente isto ou 

aquilo que nos entedia, como, por exemplo, um livro, um filme, a espera por um trem. Não há 

como negar o fato disso ser entediante naquele tédio, mesmo que não compreendamos bem, 

somos constantemente “entediados por”, nos deixando assim “parados e retidos por”. Essa 

primeira forma de tédio é mais simples. 

Na segunda forma de tédio, que é caracterizado por entediar-se junto a algo, não 

encontramos nada de entediante. Não dizemos que somos entediados por isto ou por aquilo. 

Ao contrário, não encontramos nada de entediante à nossa volta. Não nos sentimos aptos para 

dizer o que nos entedia nesse segundo caso de tédio. O entediante possui um caráter do “eu 

não sei o que”. Heidegger, para exemplificar essa forma de tédio, refere-se a uma festa, ou 

seja, alguém é convidado para uma festa, ao ir à festa não se encontra algo que o tenha 

entediado enquanto estava lá, tudo correu bem, mas quando retorna para casa, a impressão 

que surge é que a noite toda foi entediante, mesmo não encontrando nada na festa que fosse 

capaz de causar tédio. 

Na situação não somos questionados sobre a presença de algo entediante, nem pelos 

outros nem por nós mesmos, mas nessa situação mencionada nos entediamos, este “não sei o 

que” que nos causa tédio. Nesse tédio, o passatempo parece não ter lugar, mas refletindo 

atentamente sobre isso, podemos perceber que a festa como tal foi um passatempo. Tédio e 

passatempo em Heidegger estão ligados, assim o passatempo não teve lugar dentro da 

situação porque o passatempo foi a própria situação e por isso ele foi menos visível. Assim, 

 

O vazio que aflora nessa forma mais profunda de tédio é aquele deixado (die 

Zuruckgelassenheit) por ”nosso próprio eu”. Embora o tempo parecesse estar 

inteiramente tomado, havia ainda um vazio, que significa que minhas atividades 

foram incapazes de satisfazer minhas necessidades (SVENDSEN, 2006, p.133). 
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Nesta situação do “entediar-se junto a” o passatempo expele o entediante, porque o 

entediante é o durante e, por isso todo o convite precisa ser oferecido como o passatempo. O 

entediar-se nessa forma de tédio já se apresenta um pouco mais complexo que na primeira, 

uma vez que carrega em si esse caráter de indeterminação, mas ele ainda não é a forma 

essencial, aquela que pode nos aproximar da profundidade do ser-aí, essa terceira e última 

forma de tédio é o que Heidegger chama de o “tédio profundo” sobre o qual nos proporemos a 

refletir agora. Nessa terceira forma de tédio perceberemos que quanto mais profundo é o 

tédio, mais profundamente enraizado ele está na temporalidade de nosso ser. 

Na terceira forma de tédio, que é considerada por Heidegger, a forma mais profunda 

do tédio, o próprio tédio aparece como o elemento entediante. Nesse tipo de tédio nos 

encontramos em pura sintonia com ele, nos aproximamos através da forma impessoal, nesse 

tédio dizemos que “é entediante para alguém”. O impessoal nos informa que não está presente 

aqui algo determinadamente entediante, nós mesmos também não estamos em questão em 

uma atitude determinada. Segundo Heidegger (2006a, p. 164 - 165): “O tédio sob a forma „é 

entediante para alguém‟ já se aproxima mais de nós, se atentarmos para o fato de o 

passatempo lhe faltar. Essa falta não é nenhum mero permanecer de fora, um esquecimento do 

passatempo”. Essa falta parece ser a aproximação do ser com o tédio propriamente dito. 

Mas nessa forma de tédio o passatempo advém mais do próprio tédio, uma vez que 

não admitimos mais nele qualquer forma de passatempo. A serenidade vazia apresenta-se aqui 

como um lugar onde todo ente, não este ou aquele, se acha em uma estranha indiferença, ou 

seja, todo ente de uma vez só se acha indiferente. Por isso podemos dizer que, 

 

Nesta terceira forma do tédio, a serenidade vazia é a entrega do ser-aí ao ente que 

se recusa na totalidade. Neste “é entediante para alguém” encontramo-nos – 

enquanto ser-aí – totalmente deixados à mão; não apenas não ocupados por este ou 

aquele ente, não apenas deixados estagnados por nós mesmos segundo este ou 

aquele aspecto, mas na totalidade. O ser-aí só se sustém ainda em meio ao ente que 

se recusa na totalidade. O vazio não é um buraco em meio a algo preenchido, mas se 

refere ao ente como um todo e não é, apesar disto, o nada (HEIDEGGER, 2006a, p. 

166). 

 

O ente na totalidade tornou-se indiferente e não só isto, pois justamente por esse 

tornar-se indiferente da totalidade acontece o esvaecimento das possibilidades que o ser-aí 

poderia ter, mas que se encontra a esmo em meio a esse dito: “é entediante para alguém” e, 

enquanto isso permanecer, assim estaremos sempre deixados à mão. Se o vazio dessa terceira 

forma de tédio consiste na recusa do ente na totalidade e, a serenidade vazia, em um ser 

entregue a esta recusa, então a serenidade vazia possui em si, uma ligação estruturada com o 
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outro. O ente, que se recusa na totalidade, não anuncia possibilidades quaisquer de seu 

próprio, não fala nada sobre elas. Mas esse anúncio inerente à recusa é um chamamento, que 

caracteriza o próprio possibilitador do ser-aí em nós. 

Na forma superficial do tédio nos sentimos vazios de tudo aquilo que nos cerca, mas 

na forma profunda, sentimo-nos vazios de tudo, até de nós mesmos, uma vez que parece não 

haver mais nada que possa nos completar. As coisas perdem sua significação uma a uma, tudo 

aparece num todo indiferente e o ser-aí está em meio a uma totalidade de ser que se retrai. 

Tudo se torna ao mesmo tempo indiferente e aborrecido em sua falta de significado e essa 

indiferença também atinge a mim mesmo. Torno-me um ninguém vazio que pode ser 

experimentado em meu ser-si-mesmo. Assim, poderíamos afirmar que ninguém está 

entediado, uma vez que o próprio tédio nesse caso é que está entediando. Para Heidegger, é 

isso que possibilitaria uma virada radical, porque o ser se encontra sem máscaras em um 

encontro consigo mesmo. Esta possibilidade torna possíveis todas as possibilidades do ser-aí. 

 

No tédio, o Dasein está aprisionado no tempo, mas um Dasein aprisionado também 

pode ser libertado – abrindo-se para si-mesmo. O processo de libertação do Dasein 

se dá quando este assume suas próprias possibilidades e reúne a totalidade do tempo 

no momento (der Augenblick). “O momento de visão nada mais é que o olhar de 

resoluto desvelamento (Blick der Entschlossenheit), em que toda a situação de uma 

ação se abre e se mantém aberta.” No momento, o tempo abre espaço para 

possibilidades. Uma ruptura com o tempo do tédio é aberta (SVENDSEN, 2006, p. 

136). 

 

Neste “é entediante para alguém”, nos movemos muito profundamente na essência do 

tempo. O tempo bane o ser-aí, mas não enquanto tempo que permaneceu parado em 

contraposição ao fluxo. Pelo contrário, ele bane para além de um fluir, o tempo, que o ser-aí 

mesmo sempre é em totalidade, o bane enquanto horizonte e, uma vez banido, o ser-aí não 

encontra caminho até o ente, que justamente se anuncia nesse horizonte do tempo. O tempo é 

o que lança o ser-aí em banimento nesse tédio, ele entrega ao ente na totalidade a 

possibilidade de suster sua ação e inação em meio a este ente. Desta forma, o tempo que bane 

o ser-aí anuncia-se enquanto tal no tédio, dando-se a conhecer como possibilitador. Contudo o 

libertar-se do Dasein só acontece se ele se decidir por si-mesmo, se ele se abre para si 

enquanto ser-aí. 

Mas existe um elemento que rompe esse banimento do ser-aí, o instante. O instante ou 

momento pode rompê-lo, uma vez que ele mesmo é uma possibilidade própria do tempo, pois 

é ele a visualização característica do ser-aí nas três direções da visada que já conhecemos 

como; presente, passado e futuro. “O piscar de olhos (Augenblick) essencial ao instante aponta 
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para um olhar de um tipo singular, um olhar que denominamos o olhar da decisão de agora na 

respectiva situação, na qual o ser-aí se encontra” (HEIDEGGER, 2006a, p. 179). Esse olhar 

atento para o instante pode libertar o ser-aí do banimento que o tempo longo do tédio provoca, 

uma vez que o tempo torna-se longo demais no tédio. Mas que tempo? Segundo Heidegger, 

qualquer tempo. Em um tal ser entediado por algo, o homem entediado sem que saiba disso 

expressamente tenta escapar daquele “é entediante para alguém”. 

O entediante apresenta-se como o tempo estagnado, não são mais as pessoas ou as 

coisas de algum local, nem tampouco as próprias pessoas que são assumidas como 

entediantes. O entediante é o tempo, é ele que deixa vazio e retém o ser-aí no tédio. No 

sentido vulgar, o tédio é perturbador, incômodo e insuportável. E na compreensão vulgar 

todas essas coisas são indignas, rejeitáveis, ou seja, ser entediado é sinal de um caráter 

superficial e de fachada. Mas a incompreensão do tédio e o desconhecimento da essência da 

tonalidade afetiva é o que nos remete para uma concepção aparentemente apressada do ser-aí. 

As tonalidades afetivas despertam em nós prazer e desprazer e assim agimos 

correspondentemente. 

 

O tédio é o humor reminiscente de uma ausência de humores. Como o humor é 

essencial para nossa relação com os objetos, e o tédio é uma espécie de não-humor, 

nossa relação com as coisas também se torna uma espécie de não-relação. [...], 

o Dasein carrega em si uma tendência a cair no mundo, onde deixa a vida passar 

dispersando-se em distrações inautênticas (SVENDSEN, 2006, p. 142). 

 

O nada do tédio se apresenta, em última análise, como o único fenômeno que tem 

relevância para nós, o tédio remove um véu de significados das coisas e permite que elas nos 

apareçam como vazias e efêmeras. E a única coisa que parece restar é o ser, pois mesmo 

inteiramente imerso no nada, o ser-aí ainda está ali, e o ser pode então se revelar para o 

Dasein. Mas, por meio do colapso de todo significado, o Dasein se libertará de sua 

dependência de meros seres. Embora o tédio acabe por nos dissociar por completo, tanto do 

mundo como de nosso si mesmo, supõe-se que tem, em sua forma mais profunda, algo que é 

capaz de levar o ser-aí a um movimento contrário em direção a si-mesmo. 

Podemos perceber, que no fenômeno do tédio existe uma incompreensão que acaba 

por nos afastar, o desconfortável e o desagradável tomam lugar, o que faz com que valha nos 

afastar dele, mas é justamente o domínio da compreensão acerca do tédio que reprime o tédio 

mesmo, ou seja, aquele considerado profundo. Essa compreensão seria um passo muito 

importante para a repreensão do tédio aí, onde o impessoal quer vê-lo, caído no campo da 

superficialidade. 
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2.7 O SER COTIDIANO E O APARECIMENTO DO IMPESSOAL 

 

O Dasein é um ser-no-mundo e, é no mundo que esse ser se constrói como um ser de 

relações e conflitos que se encontra ocupado e preocupado. Enquanto o ser é, até o seu final, 

ele se comporta em relação ao seu poder-ser, pois está sempre se projetando ou se adiantando 

em relação às suas possibilidades de ser. Esse momento estrutural do ser-aí diz, no entanto, 

que no Dasein há sempre algo faltante que ainda não é efetivamente aí como o poder-ser si-

mesmo e, por isso, dizemos que, na essência da constituição fundamental do ser-aí, reside 

uma constante incompletude, pois a não totalidade apresenta-se como algo faltante no poder-

ser. A eliminação do ser faltante significa o aniquilamento do (aí), ou seja, a morte retira o aí 

do ser do ente, a sua presença. Enquanto o Dasein é como um ente, ele nunca alcançou o seu 

todo, mas se o alcançar essa conquista se converterá pura e simplesmente em perda do ser-aí-

no-mundo e assim a existência - Dasein não poderá ser mais experimentado como ente. A 

impossibilidade presente em todo Dasein coloca o ser na posição de algo que ainda não é 

todo, algo ainda lhe falta. A compreensão da morte entra na vida do ser-aí por meio dos 

outros, quando o outro morre nos informa que também somos seres-para-o-fim. 

Como já vimos, o homem é um ser-em um mundo, um ser-com os outros e por meio 

dessas duas formas de ser, somos caracterizados como um ser de ocupação e preocupação. O 

ser ocupado é aquele que está imerso em um mundo de responsabilidades como, por exemplo, 

trabalho, família, religião, amigos, coisas que ocupam o ente. A preocupação é constituída por 

suas relações com os outros no mundo, relações afetivas com outros, sejam estes família, 

amigos, preocupam o Dasein. A morte para o impessoal é algo que sempre ocorre ao outro, 

pois em nós que estamos a falar dela, nos falta, uma vez que quando ela estiver nós que não 

estaremos mais aí. 

O ser-no-mundo é um ser de possibilidades que está sempre a buscar uma 

compreensão de si-mesmo e das coisas que o cercam, mas em contrapartida existe também o 

ser-no-mundo na forma do a-gente ou impessoal, esse ser é caracterizado pela sua forma de 

ser inautêntica, ou seja, o impessoal está sempre a fugir das suas possibilidades e 

responsabilidades, pois quer viver livre das preocupações. A impessoalidade do ser-aí o afasta 

da responsabilidade e da compreensão da sua possibilidade sempre possível de morrer, uma 

vez que o impessoal vive da curiosidade, falação e ambiguidade, ele está sempre imerso no 

cotidiano onde constrói suas relações inautênticas. 
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A impessoalidade do ser-aí retira do Dasein todo o seu encargo, anula suas 

responsabilidades e transforma o ser-aí em a-gente, porque não há ninguém que se 

responsabilize por algo. O impessoal sempre nos encaminha para a pergunta do quem do 

Dasein no cotidiano. No cotidiano, o Dasein se apresenta como o impessoal aquele que se 

caracteriza por ser ninguém, a fuga das possiblidades distancia o impessoal da compreensão 

da sua possibilidade sempre possível de morrer, do seu ser-si-mesmo próprio e da angústia 

que a morte do outro parece despertar. Viver de acordo com a opinião dos outros, seguindo e 

fazendo o que os outros fazem e não se responsabilizando por nada, são meios utilizados pelo 

a-gente para “viver bem” e livre de preocupações. 

A fuga da autenticidade leva o ser-aí à falência do pensamento ao comodismo 

cotidiano, a cair cada vez mais para fora de si. O mundo de hoje parece ser visto através de 

uma grande tela, em que tudo já está pronto, pensado e refletido, e a única coisa que nos resta 

é seguir as ordens. O a-gente não reflete sobre si-mesmo, não quer compreender o que desde 

sempre já se encontra compreendido, ou seja, que é um ser de possibilidades e que em todas 

as suas possibilidades existe a possibilidade sempre possível de morrer. Para sair da 

impessoalidade, o ser-aí precisa se reconhecer como um ser-no-mundo precisa encontrar-se 

com o seu si-mesmo, pois a compreensão de si poderia tornar possível a compreensão do 

sentido do ser do ente que se encontra velado. O desvelamento do ser ocorrerá quando o ser-aí 

compreender a sua forma de ser impessoal e compreender sua capacidade de ser todo, as suas 

possibilidades. Pois ao saber-se impessoal já não mais se encontrará nele. 

O ser-aí tem em mãos as mais diversas possibilidades de compreender, de buscar 

aquilo que se quer ter, quando usamos a nossa capacidade intelectiva somos guiados às mais 

diversas formas de reflexão, e através da linguagem estabelecemos nossas relações de 

compreensibilidade, e por isso, podemos dizer que a fala é a base de toda interpretação e 

enunciado. A linguagem confere ao ser-aí uma abertura para a compreensão do mundo, do 

outro e de si-mesmo, ela é o veículo que transporta o ser para o desvelamento. 

O impessoal retira do ser-aí o seu encargo e nivela suas possibilidades, a falação e a 

curiosidade são os meios que o impessoal usa para viver e se relacionar, sua responsabilidade 

irresponsável o torna acessível a todos, uma vez que não é ele mesmo que se responsabiliza 

por algo. Como se o ser ficasse mascarado, não tendo consciência das suas máscaras porque o 

domínio dos outros é maior que a força do despertar para um ser autêntico na cotidianidade. O 

discurso do ser cotidiano é falatório, sobre essa afirmativa Casanova explicita; 
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O falatório não é um estado de coisas contingente, característico de uma 

determinada época do desenvolvimento histórico das sociedades. Algo como um 

traço peculiar da cultura de massas e da medianização avassaladora dos discursos 

que lhe é característica. Ele é muito mais constitutivo do modo de ser do 

compreender e do interpretar do ser-aí cotidiano (2006, p. 64). 

 

O falatório é o que caracteriza o discurso do ser-aí cotidiano, um discurso vazio de 

conteúdo que procura de forma clara fazer com que o ser permaneça na superficialidade do 

compreender. Os existenciários fundamentais que constituem o ser-aí são fundamentados no 

encontrar-se e no entender, o discurso é a articulação do entendimento e, por isso, podemos 

dizer que ele fundamenta a interpretação e a enunciação do Dasein. Ao falar discursivo do 

Dasein pertencem como possibilidades o ouvir e o calar, em todo discurso discorrido 

pronuncia-se algo sobre... e nesse dito o discurso se comunica. 

O prolongado discorrer sobre uma coisa a encobre e acaba por projetar sobre o 

entendimento uma aparente clareza que não aclara, mas o que temos que levar em conta é que 

o discurso é constitutivo do ser do aí, isto significa, do encontrar-se e do entender, pois o 

Dasein como ser-no-mundo cotidiano discorre e já se expressou. O ser-aí é dotado de 

linguagem. Mas o ser-aí absorvido por a-gente é dominado pelo discurso cotidiano que se 

fundamenta em visão e interpretação tendo um propósito meramente ontológico, estando 

longe de uma crítica fundamentada sobre algo. Assim podemos compreender que: “O discurso 

cotidiano fala a cada vez de um ente determinado, mas nunca cria o espaço adequado para a 

interpretação do ser desse ente” (CASANOVA, 2006, p.69). 

O discurso é compreendido assim porque a-gente o diz, o falatório é repetição e 

incompreensão ele se alimenta do lido por cima. O entendimento mediano do falante e do 

ouvinte nunca poderá alcançar uma distinção entre o que foi alcançado originariamente e o 

que está sendo apresentado, uma vez que não existe uma preocupação acerca disso e nem dela 

necessita, pois tudo já está entendido. O falatório é a possibilidade de tudo entender sem uma 

prévia apropriação da coisa, ele não tem o modo de ser do apresentar algo como algo, o sem 

solo do ser-dito e do ser-transmitido acaba fazendo com que o abrir se converta em um fechar. 

O domínio do ser-público já decaiu sobre o modo fundamental pelo o qual o Dasein se 

deixa afetar no mundo. A-gente delineia por antecipação no cotidiano o modo de encontrar-se, 

determinando o que se vê e como se vê. O Dasein que se mantém no falatório como ser-no-

mundo, priva-se das originárias relações de ser com o mundo, com o Dasein-com, com o ser-

em ele mesmo. Assim o ser-aí permanece em uma crescente falta de solo que o afasta cada 

vez do ser-aí próprio. Outra forma de afastamento do próprio é a curiosidade. A constituição 

fundamental da visão mostra-se numa peculiar tendência de ser da cotidianidade para o ver. É 
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o que Heidegger designou com o termo curiosidade, que reside essencialmente na 

preocupação do ver cotidiano. O ver pertence essencialmente aos olhos e por isso não 

dizemos; “Ouve como brilha, ou cheira como brilha, ou saboreia como resplandece, ou palpa 

como irradia, mas nisso tudo dizemos vê, dizemos que tudo isso é visto” (HEIDEGGER, 

2012, p. 481). A concupiscência dos olhos é a experiência de todos os sentidos em geral, por 

que quando se fala de conhecer, os outros sentidos fazem o que podemos chamar de operação 

de ver, em que os olhos têm a precedência. 

A curiosidade não se ocupa em ver para entender o visto, ou seja, para entrar em uma 

relação de ser com o visto, mas busca somente vê-lo. Busca a cada vez o novo para 

simplesmente saltar por cima deste para outro novo, não para apreender algo, mas puramente 

para encontrar-se na avidez de novidades. A curiosidade não se interessa pelo entender; ao 

contrário quando se ocupa de um saber é só para ter sabido. Existem dois momentos 

constitutivos da curiosidade que são a incapacidade de permanecer no mundo-ambiente da 

ocupação e a dispersão em novas possibilidades, o impessoal não tem a capacidade de se 

demorar nas coisas. A curiosidade acha-se em toda parte e em parte alguma. 

 

O ser em toda parte e em nenhuma, que caracteriza a curiosidade, está entregue ao 

falatório. Esses dois modi-de-ser cotidianos do discurso e da visão, em sua tendência 

para o desenraizamento, não são os subsistentes justapostos, mas um modo arrasta 

consigo o outro. A curiosidade, para a qual nada está fechado, e o falatório, para o 

qual nada fica sem ser entendido, se dão, isto é, dão ao Dasein, sendo, desse modo, a 

garantia de uma “vida” pretensamente “vivida” (HEIDEGGER, 2012, p. 485). 

 

Esses fenômenos da curiosidade e do falatório formam a abertura para a chegada de 

um terceiro fenômeno do Dasein cotidiano, a ambiguidade. A ambiguidade está firmemente 

estabelecida no entender do impessoal como poder-ser, no modo do projeto e do ter prévio de 

possibilidades do Dasein.  Pois se o impessoal suspeita ou rastreia algo e que isso venha um 

dia a se realizar de fato, a ambiguidade cuidará para que o interesse da coisa realizada morra 

imediatamente. O falatório e a curiosidade, em sua ambiguidade, preocupam-se em tornar o 

novo de há muito já conhecido e compreendido. 

A ambiguidade do público-ser dá a possibilidade do prévio discorrer sobre algo e a 

suspeita curiosa como acontecimento verdadeiro, marcando a execução e a ação como algo 

secundário e desimportante. O entender do ser-aí na sua forma impessoal se equivoca 

constantemente em seus projetos quanto às autênticas possibilidades de ser. Ambíguo, o 

Dasein é sempre o aí na abertura pública do ser um com o outro, onde o falatório mais rude e 
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a curiosidade mais inventiva mantêm funcionando o estabelecimento, onde cotidianamente 

tudo ocorre, mas no fundo nada acontece propriamente.  

No impessoal o outro é sempre de imediato aquilo a partir de que a-gente ouviu a 

respeito dele, do que falaram sobre ele e do que dele se sabe. Não existe uma relação de 

conhecimento entre ambos, a superficialidade está sempre presente em todas as relações do 

impessoal, uma vez que dessa forma ele fica livre do encargo do envolvimento preocupado do 

ser-aí. A ambiguidade reside no ser um com o outro como um ser-com-o-outro dejectado que 

caracteriza a determinidade existenciária do decair do Dasein. Heidegger esclarece que o 

decair do ser-aí é o estar „junto‟ no mundo da ocupação. O Dasein absorve-se junto a... O que 

o coloca usualmente no caráter do estar-perdido na publicidade de a-gente. 

 

O Dasein, como poder-ser si-mesmo próprio, já sempre desertou de si mesmo, 

decaindo no „mundo‟. O ser do decair no „mundo‟ significa ser-absorvido no ser-

um-com-o-outro, na medida em que este é conduzido por falatório, curiosidade e 

ambiguidade (HEIDEGGER, 2012, p. 493). 

 

Assim, o não ser si-mesmo tem a função de uma possibilidade positiva que absorve o 

impessoal no mundo, esse modo de ser deve ser concebido como o imediato modo de ser em 

que no mais das vezes o Dasein se mantém. Decair é uma determinação existenciária do 

Dasein e nada diz sobre ele como subsistente. O ser-no-mundo que decai é para si mesmo 

tentador e tranquilizante. Essa tranquilidade imprópria não leva à inércia e à inatividade, mas 

é impelida a uma desenfreada atividade. O ser decaído no mundo não traz para si o repouso, a 

tranquilidade tentadora intensifica o decair. O Dasein é lançado para um estranhamento que 

caracteriza o estar longe de si-mesmo, no qual, fica encoberto seu poder-ser mais próprio, o 

ser-no-mundo que decai é uma tentação tranquilizadora estranhante. O que caracteriza os 

modos de ser do decair são os referidos fenômenos da tentação, tranquilidade, estranhamento 

e ficar preso em si-mesmo tudo isso faz surgir a mobilidade do Dasein em seu próprio ser 

esse movimento é denominado precipitação. O ser-aí precipita-se em si-mesmo a partir de si-

mesmo na falta de solo e na nulidade da cotidianidade imprópria. 

No cotidiano do impessoal o decair faz parte da sua estada no mundo, o Dasein só 

pode decair porque para ele o que está em jogo é o ser-no-mundo mediante o encontrar-se 

entendedor. A existência própria não é nada que flutue sobre a cotidianidade que decai, mas é 

antes existenciariamente o aprender modificador dessa cotidianidade. O decair é um 

movimento ontológico do ser-aí. O impessoal em sua abertura cotidiana é caracterizado assim 

pelo falatório, pela curiosidade e pela ambiguidade. Esses fenômenos mostram a mobilidade 
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do decair com os mobilizadores essenciais da tranquilidade, do estranhamento e do ficar preso 

em si-mesmo. A compreensão da forma de ser do impessoal possibilita ao Dasein o estar-fora 

da impessoalidade.  

 

2.8 A CONSTITUIÇÃO DA FINITUDE DO SER-AÍ 

 

A impropriedade do Dasein no cotidiano o afasta de sua forma de ser autêntica, uma 

vez que nivela suas possibilidades de ser. Mas a preocupação que constitui a totalidade do 

todo estrutural do Dasein revela a contradição existente em um possível ser um todo do ser-aí. 

O ser-aí, enquanto ele é, e até o seu final, se comporta relativamente a seu poder ser, ou seja, 

o ser-aí abriga em si esse ser-adiantado-em-relação-a-si, estamos sempre nos projetando para 

um futuro que ainda não é. No Dasein há sempre algo faltante, esse faltante é caracterizado 

como o ainda não que a todo ser-aí pertence, o ser-aí é o único ser que morre, no sentido que, 

é o único que tem consciência do ser-para-o-fim. 

A experimentabilidade da morte dos outros e a possiblidade de apreensão de um todo 

do Dasein, o faltante, o final e a totalidade são formas possíveis de se compreender a morte. 

Uma vez que, “o atingir o todo do Dasein na morte é ao mesmo tempo a perda do ser do „aí‟. 

A passagem ao já-não-ser-„aí‟ priva precisamente o Dasein da possibilidade de experimentar 

essa passagem e de entendê-la como experimentada”. (HEIDEGGER, 2012. p.657). Com a 

morte dos outros o findar do ser-aí se torna acessível, pois o ser-aí é por essência um ser com 

os outros. O ser-aí dos outros ao atingir na morte o seu todo, é já também um não-ser-aí; no 

sentido do “já não ser mais no mundo”, morrer não significa perder-se do mundo, pois “o já 

não-ser-no-mundo” do morto é ainda entendido como um ser do ainda-só-subsistência de uma 

coisa corporal que vem-de-encontro. No morrer dos outros se pode experimentar o fenômeno 

de ser do ser-aí em um já não-ser-aí, o final do Dasein é o seu começo como um ente 

subsistente. Na obra Ser e Tempo podemos observar que; 

 

Entretanto, essa interpretação da mutação a partir do Dasein em uma-ainda-só-

subsistência perde, todavia, o conteúdo fenomênico na medida em que o ente ainda 

remanescente não se mostra uma pouca coisa-corporal. Mesmo o cadáver 

subsistente, teoricamente visto, é ainda um possível objeto de estudo da anatomia 

patológica, cuja tendência-a-entender permanece orientada pela ideia de vida. O 

ainda-só-subsistente é “mais” do que uma coisa material sem vida. Com ele vem-de-

encontro um não-vivo que perdeu a vida (HEIDEGGER, 2012, p. 659, grifos do 

autor). 
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Mas essa caracterização ainda não esgota por completo o dado fenomênico do que é 

conforme ao Dasein, o finado, diferentemente do morto que já foi retirado do meio dos 

sobreviventes, é objeto da ocupação pelo modo do funeral ou sepultamento. Isso ocorre 

porque em seu modo de ser ele é ainda mais do que apenas um instrumento utilizável em 

ocupação no mundo ambiente, pois os sobreviventes permanecem com ele no luto de 

recordação, ou seja, os sobreviventes estão junto a ele e com ele, no modo da preocupação-

com-o-outro, estão a reverenciá-lo. A morte se apresenta, sem dúvida, como uma perda, 

aquela perda que os sobreviventes experimentam, e no sofrer pela perda, não se tem acesso à 

perda do ser que, como tal, o outro sofre. Não experimentamos em sentido genuíno a morte 

dos outros, mas, no máximo, só estamos sempre presentes a ela.  

Aquilo que não se pode experimentar no ser-aí próprio se faz acessível no alheio, por 

meio das relações preocupadas. Na cotidianidade da ocupação, o ser se encontra ocupado e 

nessas ocupações, o homem pode ser entendido como algo substituível, existe assim uma 

ampla multiplicidade dos modos substituíveis do ser-no-mundo, mas tal substituição, segundo 

o seu sentido, é sempre uma substituição junto a algo, no se ocupar de algo. Isso não significa 

que podemos fugir da finitude, mas que, esse projeto está cada dia mais encoberto, pois assim, 

o ser-aí perpetua a sua falsa imortalidade, mas devemos compreender que “o projeto 

infinitista [...] foi reconhecido como um descaminho perigoso e substituído pelo caminho de 

retorno a finitude do ser” (LOPARIC, 2004, p. 13). O caminho de retorno a finitude pode 

retirar o homem da inautenticidade, a finitude do ser é o que o torna único, o ser precisa 

retornar a finitude para compreender-se enquanto ser-no-mundo. 

O ser-aí cotidiano é entendido na maioria das vezes por aquilo do que se ocupa, ou 

seja, o ser-aí é o que ele faz, a substituibilidade se faz sempre possível para o ser que é no 

mundo, um Dasein dentro de seus limites pode e até deve “ser” o outro. Mas essa 

possibilidade de substituição fracassa por completo quando se trata da substituição da 

possibilidade de ser que constitui o chegar ao fim do ser-aí, que como tal lhe confere o seu 

todo. Ninguém pode tomar do outro o seu morrer, alguém pode, se assim quiser, ir à morte 

por outro, mas isso vai significar sempre, sacrificar-se por outro em algo determinado. “Tal 

morrer por... nunca pode significar, no entanto, que assim se tomou o mais minimamente de 

outro a sua morte. O morrer deve assumi-lo todo Dasein cada vez por si mesmo” 

(HEIDEGGER, 2012. p, 663). A morte, na medida em que é, é essencialmente sempre minha, 

ela significa uma possibilidade de ser que coloca cada vez em jogo o ser. No morrer mostra-se 

que a morte é ontologicamente constituída por ser cada vez mais minha e pela existência do 

ser-aí no mundo. O ser-aí questiona sua finitude, não se conforma com a ideia de que, todo 



51 

 

dia a mais é também um dia a menos. Tentamos a todo custo entender a morte, aceitar a nossa 

pertença ao fim, mas no final o que resta para aqueles que estão próximos do ser-para-o-fim é 

o medo, a indignação e a descrença na vida, 

  

Mas o que significa isso, afinal? Por quê? Impossível! A vida não pode ser assim tão 

sem sentido e nojenta! Mas, se ela foi tão nojenta e sem sentido, por que devo eu 

morrer e morrer sofrendo? Alguma coisa, possivelmente está errada! (TOLSTÓI, 

2011, p. 46). 

 

O ser-aí e suas formas de ser-no-mundo aproximam o Dasein da compreensão do 

sentido do ser, da sua existência e da finitude que faz parte da constituição de cada ser-aí por 

meio do questionamento que primeiro questiona a si. A morte é para o ser-aí o seu 

acabamento, o findar, aquilo que o interrompe, mas também pode ser entendida como algo 

que o torna completo.  O findar do ser-aí constitui também a totalidade do Dasein, assim o ser 

próprio deve ser compreendido como fenômeno existenciário do ser-aí cada vez mais próprio, 

uma vez que no findar e no ser um todo do Dasein não se constitui substituição alguma. E, é 

assim que fracassa a tentativa de tornar acessível de modo fenomenicamente adequado o ser 

um todo da presença. Além disso, na caracterização do ser-aí ao já não-ser-aí do Dasein no 

sentido de não mais ser no mundo, mostrou-se que o sair do mundo do ser-aí no sentido de 

morrer deve se distinguir do ir-se-do-mundo do somente vivo, uma vez que, 

 

O findar de um vivo, nós o apreendemos terminologicamente como um cessar de 

viver. A diferença só pode se tornar visível por uma delimitação do cessar de viver. 

A diferença só pode se tornar visível por uma delimitação do findar conforme-ao-

Dasein em contraposição ao cessar-de-viver de uma vida. Não há dúvida de que o 

morrer pode ser também apreendido em sentido biofisiológico. Mas o conceito 

médico de Exitus não coincide com o cessar-de-viver (HEIDEGGER, 2012, p. 665). 

 

Por meio dessa investigação sobre a possibilidade de apreensão ontológica da morte, 

podemos observar que todo ser-aí tem presente em sua constituição a possibilidade de morrer 

e que nada pode anular essa possibilidade. O finado é diferente do morto, e a morte acaba 

interrompendo o Dasein enquanto vida, mas também é ela que dá totalidade ao ser-aí que já 

não é mais no mundo. O final e a totalidade em suas modificações devem ser compreendidos 

como existenciários garantindo assim uma interpretação ontológica da morte. O Dasein existe 

sempre e cada vez já de tal maneira que seu ainda-não lhe pertence, esse ainda não 

pertencente a todo Dasein, permanecendo não somente provisório, mas também 

temporariamente inacessível o que torna o ser-aí único por possuir em sua constituição algo 
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que ainda não é ou que sempre lhe falta, a morte. A experiência própria que temos é a 

experiência alheia e o problema não reside na compreensão do ainda-não-conforme-ao-ser-aí, 

mas ao seu possível ser ou não-ser, pois o ser-aí deve, no seu ser ele mesmo, vir a ser, isto é, 

ser o que ele ainda no mais das vezes não é, si-mesmo. 

O Dasein autêntico, enquanto convivência cotidiana compreende a sua possibilidade 

sempre possível de morrer, o Dasein sente a morte porque vive a ausência e a falta, porque 

convive com a dor da perda dos seres e porque sabe que é um ser-para-o-fim. Vivemos junto 

aos outros e, é a partir do nosso ser-com os outros e do nosso ser-junto que experimentamos a 

morte. O outro se descobre, antes de tudo, nas ocupações, porque numa primeira aproximação 

e, na maior parte das vezes, o revelar-se e o encobrir-se se fundam nos modos de ser, 

respectivos da convivência, proporcionando ao Dasein uma abertura que é explicitada na 

preocupação que se dá através do ser-com. Por meio, do outro o ser-aí se encontra com a sua 

possibilidade, sempre possível de morrer; a morte do outro revela-nos o findar existente em 

todo Dasein. 

O ser-aí dos outros com sua totalidade alcançada na morte, constitui um não mais ser-

aí, no sentido de não-mais-ser-no-mundo. Mas, para Heidegger, o não-mais-ser-no-mundo 

ainda é também um ser, na condição de um ser simplesmente dado de uma coisa corpórea, ou 

seja, sobre esse ser ainda se pode falar e pensar. Na morte dos outros temos a oportunidade de 

fazer a experiência da alteração sofrida por um ente ao passar do modo do ser-aí, vida, para o 

modo de não mais ser-aí, morte. O fim de um ente, enquanto Dasein é o seu princípio como 

ser simplesmente dado para os que ainda estão aí. 

A morte do outro é o sacrifício pendente da nossa vida, o ser-junto e o ser-com 

compreendem a sua possibilidade de ser mais própria no mundo quando vivem na 

autenticidade. Para o ser-aí, a morte sempre é uma possibilidade possível. A compreensão do 

ser-para-a-morte não retira do nosso ser a angústia, a incompreensão, o silêncio, a confusão e 

o questionamento que a morte do outro sempre nos causa, 

 

Viver? Como? perguntou a voz interior. Ora, viver como sempre vivi. „Bem‟, 

“agradavelmente”, respondeu. Como viveste antes, “bem e agradavelmente”? tornou 

a voz. [...] E ele começou a repassar na imaginação os melhores momentos da sua 

vida. Mas - coisa estanha – tais momentos não lhe pareciam agora tão agradáveis 

como cuidava que fossem, salvo as primeiras recordações da infância (TOLSTÓI, 

2011, p. 45). 

 

Quando questionamos a morte de forma autêntica podemos compreender que ela é a 

possibilidade presente em todas as outras nossas possibilidades, diante da morte temos a 
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oportunidade de viver refletidamente a vida, de buscarmos aquilo que nos faça bem, feliz. 

Morte é também completude só seremos completos quando finados nos tornarmos. Mas, uma 

vez que o ser-aí passar a existir, de tal forma, que, o elemento faltante esteja presente, já se 

tornou então também um já não ser-aí. A eliminação do ser-faltante significa o aniquilamento 

de seu ser. Assim, enquanto o Dasein é, como ente, ele nunca alcançou o seu todo. Mas se o 

alcançou, essa conquista se converte pura e simplesmente em perda do seu ser-no-mundo. 

Dessa forma, o ser-aí não pode mais ser experimentado como ente. O questionamento sobre a 

totalidade do Dasein, tanto a existencial, buscando um possível poder-ser-um-todo, como 

também a existenciária, pela constituição de ser do final e da totalidade, passa pela análise 

positiva do fenômeno da existência. 

 

De modo correspondente, também o Dasein enquanto é já é cada vez seu ainda-não. 

[...] O que constitui no Dasein a não-totalidade, o constante ser-adiantado-em-

relação-a-si, não é nem um faltante de juntar-aditivo, nem mesmo um ainda-não-ser 

= tornado-acessível, mas um ainda-não que um Dasein, como o ente que ele é, tem 

de ser cada vez (HEIDEGGER, 2012, p. 673-675). 

 

O ainda-não já está incorporado ao seu próprio ser e isto de nenhuma maneira pode ser 

retirado do ser-aí. O Dasein dá sentido às coisas que estão “dentro” do mundo através da 

compreensão das coisas mesmas e do uso que faz delas através da manualidade. O Dasein foi 

entregue em seu ser como o ser que ele tem de ser existindo. O ser-aí autêntico compreende 

que é um ser-para-o-fim, sabe da sua possibilidade sempre possível de morrer, por isso, a 

importância de uma vida pensante. No encontrar-se, o Dasein já foi sempre trazido para 

diante de si mesmo, já se encontrou sempre colocado para diante de si-mesmo, já se encontrou 

não como um encontrar-se percipiente de si, mas como um encontrar-se nas tonalidades 

afetivas. Como já foi dito anteriormente no texto, aas tonalidades afetivas são formas que 

levam o Dasein a se abrir para ele mesmo, antes de todo conhecer e de todo querer, para além 

do alcance de sua capacidade de abertura. O encontrar-se abre o ser-aí em sue decair e de 

pronto o Dasein se coloca no modo do desviar. Por isso é importante compreender que o ver-

ao-redor da ocupação entrega a nós a possibilidade da compreensão do Dasein naquilo que ele 

é em suas próprias e impróprias possibilidades de ser. Há no Dasein uma constante não 

totalidade que com a morte encontra o seu final.  

O faltante ainda não está disponível, a extinção da vida como eliminação do faltante 

significa o ingresso no modo existencial do ser-para-o-fim. O não-todo subsistente é 

eliminado por um amontoar das partes, uma vez que o ente no qual há algo faltante tem o 

modo de ser do utilizável. Mas o que é importante ressaltar também é que o Dasein não 
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começa a ser quando seu ainda-não é preenchido, pois isso caracteriza, ao contrário, 

precisamente o momento que o ser-aí já não é no mundo, a morte retira o “aí” do ser. O 

Dasein existe precisamente sempre e cada vez, de tal forma que seu ainda-não lhe pertence. 

Esse ainda-não move o ser-aí. A morte não pode ser compreendida apenas como aquela que 

retira o sentido do existir, mas a ela também pertence a capacidade de dar sentido aos entes, 

uma vez que os torna únicos e insubstituíveis. 
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3. DA CONSTITUIÇÃO DA TÉCNICA AO DOMÍNIO DA TECNOLOGIA, DO 

IMPESSOAL À ESSÊNCIA DA TÉCNICA: O PERIGO SALVADOR 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A QUESTÃO DA TÉCNICA 

 

Quando Heidegger questiona a técnica na conferência intitulada A questão da Técnica, 

proferida em 1953, a sua preocupação não é com as máquinas e todos esses aparatos 

tecnológicos dos quais nos servimos hoje, o que deseja compreender é a essência da técnica, o 

relacionar-se do homem com todo esse maquinário tecnológico. Por isso, surge a necessidade 

de colocar a técnica sob um novo olhar. Heidegger ressalta a importância de trilhar o caminho 

do pensamento e, por meio de uma análise ontológica questionaremos a técnica, para 

chegarmos, se possível, a compreensão da sua essência e, uma vez que nos aproximarmos da 

sua essência, poderemos fazer a experiência dos limites e de tudo que é técnico. 

Devemos, primeiramente, compreender que a essência da técnica não é pensada a 

partir do maquinário tecnológico. A técnica se apresenta ao homem como algo instrumental, 

manipulável como algo que pode ser dominado pelo homem. A essência da técnica também 

permanecerá, pois segundo Heidegger a essência da técnica não é, de forma alguma, algo 

técnico. Dessa maneira, não experimentaremos a sua essência enquanto somente 

representarmos e propagarmos o que é técnico. Uma vez que, 

 

Por todos os lados, permanecemos, sem liberdade, atados a ela, mesmo que a 

neguemos ou a confirmemos apaixonadamente. Mas de modo mais triste estamos 

entregues a técnica quando a consideramos como algo neutro; pois essa 

representação, à qual hoje em dia especialmente se adora prestar homenagem, nos 

tornar completamente cegos perante a essência da técnica (HEIDEGGER, 1997, p. 

43). 

 

Sabemos que o trabalho manual do camponês, exige que o  homem se utilizava de 

ferramentas técnicas simples como: enxadas, par, enxadão e foices são vistos como um meio 

primitivo em comparação ao trabalho do homem do campo de hoje, que exige os aparelhos 

técnicos fazem quase todo o trabalho por ele. Um moinho num vale da floresta é um meio 

primitivo em comparação com uma hidroelétrica. Na concepção de técnica moderna temos; a 

técnica é um meio para fins. Nesse sentido ainda podemos dizer: “A técnica não põe questão 

espiritual alguma: ela sabe ou não sabe, opera ou não opera, funciona ou não funciona” 

(RÜDIGER, 2014, p.23). Tudo se reduz ao lidar de modo adequado com a técnica enquanto 

meio, pois, onde fins são perseguidos, meios são empregados e onde domina o instrumental 
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impera a causalidade. Há muito tempo temos o hábito de representar as causas como o que 

opera efeito, causas eficientes. 

A causa se apresenta como aquilo que efetua que faz com que algo surja dessa ou 

daquela maneira no resultado. As quatro causas, material, formal, final e eficiente são os 

modos de comprometimento relacionados entre si. Os quatro modos de comprometimento 

fazem com que algo apareça, eles deixam algo surgir à presença, liberam algo e, com isso, se 

situam em um completo surgir. Em vista disso, temos que todo ocasionar para algo a partir de 

uma não-presença transborda e se antecipa em uma presença, devendo ser compreendido 

como produzir. O produzir possibilita a saída do ocultamento para o desocultamento. O trazer 

à frente (pro-duzir), apenas se dá na medida em que algo oculto chega ao desocultamento; 

esse surgir repousa naquilo que denominamos desabrigar. “Os gregos têm para isso a palavra 

άλήθεια. Os romanos a traduzem por ‘veritas’. Nós dizemos „verdade‟ e a compreendemos 

costumeiramente como a exatidão da representação” (HEIDEGGER, 1997, p. 53). 

Ora, o homem atual parece estar tão desorientado em relação ao problema da técnica, 

que chega a tratá-la como simples manusear de ferramentas. O resultado é não se dar conta de 

que a sua relação com a essência da técnica só pode acontecer por seu próprio intermédio. O 

decisivo na técnica não consiste no fazer e manejar, não consiste em empregar meios, mas no 

mencionado desabrigar que guarda em si a possibilidade de todo aprontar que produz as 

coisas que estão aí no mundo, enquanto tal, a técnica é um levar à frente (pro-duzir). A 

técnica se essencializa no âmbito onde acontece o desabrigar e o desocultamento, onde 

acontece a verdade. A técnica moderna também se apresenta como um desabrigar e somente 

quando deixarmos repousar o nosso olhar sobre esse traço fundamental, seremos capazes de 

compreender a novidade da técnica. 

O desabrigar que domina a técnica moderna pode ser compreendido como um 

desafiar, pois estabelece para a natureza, a exigência de fornecer recursos suscetíveis que são 

extraídos e armazenados em grandes quantidades. Assim temos a riqueza da terra desabrigada 

como reserva mineral, o solo como espaço de depósitos minerais. De outra forma se mostrava 

o campo que o camponês preparava, onde preparar tinha o sentido de cuidar e guardar. O trato 

com a terra do camponês não agredia o solo do campo. Quando semeava a semente no solo 

confiava nas forças do solo e cuidava do seu crescimento. Mas a técnica moderna põe a 

natureza no sentido de desafio, pois, 

 

O campo é agora uma indústria de alimentação motorizada. O ar é posto para o 

fornecimento de nitrogênio, o solo para o fornecimento de minérios, o minério, por 

exemplo, para o fornecimento de urânio este para a produção de energia atômica, 
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que pode ser associada ao emprego pacífico ou à destruição (HEIDEGGER, 1997, p. 

57). 

 

O desafiar as energias naturais é um extrair em duplo sentido, na medida em que 

explora e destaca. O extrair exige o máximo de proveito sobre os recursos, a partir do mínimo 

de despesas. Na técnica, a produção gira em torno do custo/benefício, ou seja, não é só a 

feitura do objeto, mas também o período de duração, esses dois processos fornecem lucro, 

tudo tem prazo de validade. A técnica sempre cria mecanismos que a tornam necessária, isso 

se dá por meio da questão do utilitarismo que se fortalece cada vez mais no mundo técnico. O 

desabrigar que domina a técnica moderna tem o caráter de pôr em desafio o homem e a 

natureza. A energia oculta da natureza é explorada e, o explorado transformado, o 

transformado é armazenado, o armazenado é distribuído e o distribuído é renovadamente 

processado. Podemos compreender os modos do desabrigar como; explorar, transformar, 

armazenar e distribuir. Os recursos naturais são processados, armazenados e dispostos para 

uso. Assim, a técnica, enquanto desabrigar que requer, não é um mero fazer humano, por isso, 

devemos também tomar o desafiar, posto pelo homem para requerer o real enquanto 

subsistência tal como se mostra.  

 

Mas se pensamos a essência da técnica, então experimentamos a armação como um 

destino do desabrigar. Assim, já nos mantemos na liberdade do destino que de modo 

algum nos aprisiona numa coação apática, fazendo com que perpetuemos cegamente 

a técnica ou, o que permanece a mesma coisa, nos insurjamos desamparadamente 

contra ela e a amaldiçoemos como obra do diabo (HEIDEGGER, 1997, p. 75). 

 

Apenas quando; o homem for desafiado a desafiar as energias naturais pode acontecer 

um desabrigar que requer algo. Se o homem é requerido, desafiado, também ele pertence à 

natureza, no entanto, o descobrimento mesmo, no seio do qual o requerer se desdobra, nunca é 

algo feito pelo homem, menos ainda no âmbito que o homem a toda hora sempre percorre, 

enquanto sujeito que se relaciona com o objeto. Podemos observar que na verdade o homem 

da era da técnica é desafiado de um modo especialmente claro para dentro do desabrigar, para 

o fazer da técnica enquanto tal. Questionamos a técnica para levar à luz nossa relação com sua 

essência. A essência da técnica moderna se anuncia naquilo que Heidegger denomina de 
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armação. A armação é um envio
10

 do destino, assim como todo modo de desabrigar. Destino, 

neste sentido, é também um produzir, é ποίησις. 

A técnica não é algo diabólico, não deve ser abolida da terra, não é isso que Heidegger 

propõe, mas, pelo contrário, o que se deseja é o relacionamento próprio com a essência da 

técnica ou a armação que não põe apenas, em perigo o homem em sua relação consigo mesmo 

e com os outros entes, enquanto destino, mas também aponta para o desabrigar que exige 

sempre algo do homem. A armação desafiadora encobre o produzir e o desabrigar enquanto 

tal e, com ele aquilo que possibilita o desencobrimento, ou seja, a verdade. A armação impede 

o aparecer e o imperar da verdade. Mas é importante ressaltar que, 

 

Não existe uma técnica demoníaca, pelo contrário, existe o mistério da sua essência. 

A essência da técnica, enquanto um destino do desabrigar é o perigo. Agora, quem 

sabe, a mudança de significado da „armação‟ torna-se um pouco mais familiar para 

nós, quando a pensamos no sentido do destino e do perigo (HEIDEGGER, 1997, p. 

81). 

 

A ameaça para os homens não vem primeiramente das máquinas e aparelhos da 

técnica cujo efeito pode causar a morte. A autêntica ameaça já atacou o homem em sua 

essência, uma vez que o domínio da armação ameaça com a possibilidade da entrada no 

desabrigar mais originário. Assim, pois, onde domina a armação, há perigo em sentido 

extremo. A partir disso, entra em cena o famoso verso do poeta Hölderlin, “Mas onde há 

perigo cresce também a salvação” (HEIDEGGER, 1997, p.81). A essência da técnica deve 

antes justamente abrigar em si o crescimento daquilo que salva. Salvar é recolher na essência, 

para primeiramente trazer a essência a seu autêntico aparecer. A compreensão do perigo pode 

aproximar o homem daquilo que salva. 

 

3.2 A PREDOMINÂNCIA DA TÉCNICA E DOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS NA 

VIDA HUMANA 

 

Para refletirmos melhor sobre a essência da técnica, é necessário olhar mais 

atentamente para dentro do perigo, devemos mais uma vez questionar o modo de fazer e o 

relacionar-se do homem com a técnica. Sabemos que a armação é um modo destinal do 

desabrigar, aquilo que desafia. Tal modo destinal também é o desabrigar produtor, a ποίησις. 

                                                 

10
Conduzir por um caminho significa em nossa língua [alemão]: enviar <schicken>. Denominamos aquele enviar 

que recolhe e que primeiramente leva o homem para o caminho do desabrigar, como sendo o 

destino<Gescbichte> (HEIDEGGER, p. 73, 1997). 
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Assim, pois, a armação enquanto destino do desabrigar é, na verdade, a essência da técnica, 

mas não no sentido de gênero ou da essentia. A técnica é o que nos solicita a pensar em outro 

sentido o que costumeiramente compreendemos por essência. A essência da técnica dura no 

sentido da continuação de uma ideia que paira sobre tudo que é técnico. E, aquilo que 

consente, que envia dessa ou daquela maneira para o desabrigar é, enquanto tal, o que salva. 

A técnica sugere que tudo é imediato e é assim que tudo o mais aparece para nós, a 

armação é responsável por esse chamamento, ela nos coloca em situações nas quais tudo se 

mostra de modo mais imediato, mas em contrapartida ficamos cada vez mais privados do 

caráter da coisa, ou seja, não conhecemos mais as particularidades das coisas, com as quais 

estamos sempre em contato. Enquanto representarmos a técnica como um instrumento, 

permaneceremos presos à vontade de dominá-la. Entretanto, se questionarmos o instrumental, 

enquanto um tipo de causalidade que essencializa, então, seremos capazes de experimentar 

esta essencialização como destino de um desabrigar que possibilita a abertura. A 

essencialização da técnica ameaça o desabrigar. Heidegger, em seu discurso sobre a questão 

da técnica presente em Ensaios e Conferências atribuiu ao homem a capacidade de ir ao 

encontro do perigo e compreendê-lo, pois; 

 

Sempre que o homem abre os olhos e ouvidos e desprende o coração, sempre que se 

entrega a pensar sentidos e a empenhar-se por propósitos, sempre que se solta em 

figuras e obras ou se esmera em pedidos e agradecimentos, ele se vê inserido no que 

já se lhe revelou (2006b, p. 22). 

 

A técnica moderna não se reduz a um fazer do homem, ela o projeta para o real e o 

distante, para o que ainda não é como uma dis-ponibilidade. Precisamos compreender que, 

quanto mais nos aproximamos do perigo, de modo mais claro começará a aparecer aquilo que 

salva. Nesse sentido, precisamos conhecer bem o perigo, mas o que a técnica nos promete é 

um tipo de conhecimento novo, sem falhas, incorruptível que perdura através dos tempos. “O 

supra-sensível e não-corruptível é o tipo de conhecimento almejado tanto pela filosofia, como 

também pelas religiões e pela própria ciência” (DASTUR, 2002, p.6). A técnica, corretamente 

concebida, penetra e domina toda a nossa capacidade de reflexão, a técnica se diversifica, se 

multiplica e potencializa o homem, ela até mesmo se dispõe a refletir por ele, é a essa 

disponibilidade da técnica que o homem é convocado a se conectar, por meio da reflexão. A 

técnica pode ser entendida como o conjunto das máquinas e dos aparelhos tomados apenas 

como objetos disponíveis ou então em funcionamento. Mas mesmo essa denominação não 

esgota a ampla gama de instrumentalidade que a técnica carrega consigo, pois são inúmeros 
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os feitos técnicos sobre os quais podemos discorrer. A técnica moderna, como qualquer 

técnica mais antiga, passa pelo fazer humano, ela é inventada, executada, desenvolvida, 

dirigida e estabelecida de forma estável pelo homem e para o homem. Mas, será que a técnica 

em geral contribui para a cultura humana ou arruína-a e a ameaça? 

 

A técnica passa por qualquer coisa que o homem manipula, da qual ele se serve na 

perspectiva de uma utilidade. A representação instrumental da técnica autoriza uma 

visão de conjunto esclarecedora e permite fazer um julgamento sobre a história da 

técnica até aos nossos dias tomados como unidade na totalidade do seu 

desenvolvimento (HEIDEGGER, 1995, p. 18). 

 

De acordo com o horizonte antropológico-instrumental da técnica, podemos afirmar 

que não há diferença essencial entre os antigos e os novos utensílios técnicos produzidos 

atualmente, o que muda, na verdade seria apenas o modo de utilização e o seu efeito, mas 

nada em relação ao seu carácter instrumental, isto é, técnico. Na medida, em que reina na 

técnica o princípio do saber, ela fornece a partir de si mesma as possibilidades e as exigências 

de uma formação particular a partir de si-própria, e por vezes apresenta e desenvolve uma 

ciência que acaba por lhe corresponder. Do ponto de vista da representação antropológico-

instrumental da técnica moderna, a técnica passa necessariamente pela aplicação prática da 

ciência da natureza. Mas essa relação entre técnica e ciência da natureza também pode ser 

compreendida como uma forma de fortalecimento recíproco, onde ambas as partes se apoiam. 

A aparelhagem técnica utilizada, por exemplo, por um observador numa 

experimentação pode ser co-determinante para identificar aquilo que é ou não é acessível a 

partir do átomo, ou seja, das suas manifestações. A técnica se apresenta como co-

determinante no conhecer. Assim, fica claro que não pode existir reciprocidade entre ciência 

da natureza e técnica se as duas não forem paralelamente estruturadas. A ciência se estabelece 

como o fundamento da técnica e a técnica como a aplicação da ciência. A técnica moderna 

impõe à natureza a exigência de fornecer energia.  Trata-se do produzir no sentido literal, de 

pôr a disposição. Esta intimação que domina a técnica desdobra-se em diversas formas ligadas 

entre si. Uma vez que, 

 

A energia encerrada na natureza é captada: o que é captado é transformado, o que é 

transformado é intensificado, o que é intensificado é armazenado, o que é 

armazenado é distribuído. Estes modos segundo os quais a energia é confiscada são 

controlados; este controle deve por seu lado ser garantido (HEIDEGGER, 1995, p. 

26). 
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Neste caso, a concepção corrente da relação entre ciência da natureza e técnica deveria 

ser abandonada, uma vez que a técnica moderna seria a estrutura fundamental de sustentação 

da ciência moderna da natureza. A representação antropológica do homem como 

representação e produção da natureza e a representação antropológica da técnica na sua 

legitimidade é reforçada pela interpretação da técnica agora obtida. Quando se aceita a 

concepção corrente da técnica, adere-se então a um processo que se reduz a preparar 

continuamente os meios, sem nunca se preocupar com uma determinação dos fins. O que a 

técnica moderna tem de essencial não é uma fabricação puramente humana. “Em essência, a 

técnica significa conhecimento operatório, em ato: é uma forma de saber” (RÜDIGER, 2014, 

p. 37). O problema consiste, no entanto, em determinar a sua origem e seu sentido como uma 

força formadora de mundo. O homem é ele próprio provocado pela exigência de provocar a 

natureza para uma mobilização. O homem é intimado, é submetido à exigência de 

corresponder a esta exigência. 

Aproximarmo-nos, dessa forma, da força que no mundo tecnicamente dominado é a 

exigência dirigida ao homem para que provoque a natureza a fornecer a sua energia. 

Heidegger, em um de seus cursos, O Princípio do Fundamento (1957), apresenta a 

importância de se atentar para as coisas dadas como vistas e compreendidas, é necessário 

rever para ver sob uma nova perspectiva. O princípio do fundamento reza: Nada é sem 

fundamento (Heidegger, 1999a, p.26). O que Heidegger propõe é que, nesse pronunciar do 

princípio, o apelo do ser seja notado. A técnica moderna irresistivelmente impele para acionar 

os seus equipamentos e produtos na maior perfeição possível, a perfeição da técnica moderna 

apoia-se na geral computabilidade dos objetos. Mas o que precisamos é ouvir o apelo do ser 

da técnica e atentar para a compreensão da sua essência. A calculabilidade dos objetos dá 

legitimidade ao princípio racional: assim o domínio do princípio do fundamento na era 

moderna é caracterizado como técnica. No mundo tecnológico o Dasein fica entregue às 

ocupações e se esquece da importância do cuidado na relação com outros seres-aí.  

 

Desterritoralizado e atópico o mundo sem terra da Nova Tecnologia é regido pelo 

cuidado, enquanto entrega desenfreada do Dasein às ocupações, na produção feita à 

sua imagem de um real virtualizado e em constante atualização como „algo 

pendente‟ [der Ausstand] que compõe a existência do seu poder-ser (GUIMARAES, 

2006, p. 90). 

 

Enquanto o mundo caminha sem que haja uma reflexão sobre a era tecnológica, a 

nossa conduta seguirá impensada. De certo modo, somos constantemente solicitados a 

aprofundar e fundamentar as coisas. A técnica moderna desloca o homem para o 



62 

 

desenvolvimento, para a dominação da natureza, para o futuro confortável e estável. A 

humanidade inicia assim uma era chamada de tecnológica onde o materialismo tem o seu 

domínio estabelecido. O homem foi ganho pela técnica, ele deixou-se envolver por seus 

encantos se tornando parte de seu maquinário, uma vez que a imediatidade e a praticidade da 

técnica passaram a controlar a vida humana, sem que ele tenha notado. 

Na medida em que o domínio da técnica se estabelece, o homem se distancia da 

compreensão da essência da técnica e de toda a sua capacidade de transformação do mundo. 

Na era “Tecnológica”, a máquina afastou das máquinas os próprios trabalhadores, deslocou o 

homem de lugar para gerar mais e produzir cada vez mais bens, o materialismo se torna para o 

homem uma ameaçadora configuração do espírito, porque nós não conseguimos perceber a 

sua capacidade manipuladora, capciosa e violenta de controlar o homem. Assim podemos 

observar que “O próprio homem foi ganho pela técnica, tornou-se, com o tempo o seu objeto” 

(RÜDIGER, 2014, p.38). Essa objetificação do homem se torna cada vez possível através do 

cultivo do pensamento puramente tecnológico ou calculador. 

Mas parece haver algo na própria técnica, algum mistério, que pode salvar o homem 

dele mesmo, “o materialismo não é absolutamente nada de material, ele próprio é uma 

configuração do espírito” (HEIDEGGER, 1999a, p.174). Assim compreendemos que o 

homem pode através do pensamento reflexivo tornar aquilo que é considerado inútil, em meio 

ao mundo da técnica, um meio para se compreender o domínio que o pensamento puramente 

calculador estabelece. Na configuração da informação é comunicado ao homem todas as 

formas de existência, mas nem sempre o homem dá um valor próprio a esse comunicado. A 

técnica abre espaço para o surgimento da forma imprópria do ser-no-mundo, que distancia o 

homem do pensamento meditativo, do perigo que a todo o Dasein assoma. 

Heidegger, por meio da reflexão sobre o fundamento, nos alerta para a importância de 

se compreender o perigo da técnica que distanciam o homem do pensar meditativo. O que é 

importante elencar é a correspondência entre o pensamento e aquilo que é digno de ser 

pensado. Em vez de nos deixarmos guiar simplesmente pelo pensamento calculador que nos 

proporciona a superficialidade daquilo que se apresenta ao pensamento, temos, no entanto, 

que resgatar a importância de se voltar para o ser e acolher aquilo que vem ao seu encontro e 

o solicita. Talvez o resgate da correspondência entre o homem e o pensar possa nos aproximar 

da essência da técnica e da complexidade do seu fazer maquinal. Em uma de suas 

conferências, O que quer dizer pensar, Heidegger nos orienta para compreensão da 

importância do pensamento, quando diz: 
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O homem aprende à medida que traz todos os seus afazeres e desafazeres para a 

correspondência com isso que a ele é dito de modo essencial. Aprendemos a pensar 

à medida que voltamos nossa atenção para o que cabe pensar cuidadosamente 

(HEIDEGGER, 2006b, p.112). 

 

A ameaça que pesa sobre o homem, nesse aspecto, se apresenta por meio da 

incapacidade de perceber a importância do pensamento questionador, que no mundo da 

técnica perde cada vez mais espaço. As máquinas e os equipamentos técnicos não são a 

principal ameaça que assola o homem, a ameaça propriamente dita, já atingiu a própria 

essência do homem e desarraigou o seu habitar no mundo. A técnica estabelece seu domínio 

no mundo através da vontade de poder
11

 do homem, ela se instala na vida cotidiana e tem a 

função de saciar as necessidades e vontades dos seus criadores, mas o perigo consiste nessa 

ameaça que atinge a essência do homem em sua relação com outros homens. 

 

3.3 A TÉCNICA E A GESTELL – ARMAÇÃO 

 

A técnica moderna como vimos anteriormente, está em conexão com a antiga, via 

metafísica, mas apenas em certo sentido, pois depois que a técnica moderna instalou seu 

domínio e se expandiu pela terra, o homem passou a ser constantemente desafiado pela 

técnica a dispor de tudo que está a sua volta. O caráter da disposição desafia e dispõe da 

natureza e do homem em um novo sentido, no qual não aparece sua finalidade, mas o 

contínuo processamento e armazenamento de seus recursos. O termo Gestell
12

 surge como a 

força da reunião do produzir que põe, ou seja, que desafia a desencobrir o real no modo da 

disposição como dis-ponibilidade. 

A Gestell se apresenta como armação e, é dessa forma que iremos tratá-la no decorrer 

do nosso estudo, mas em outros textos podemos encontrar a Gestell, traduzida por, com-

                                                 

11
“A desvalorização dos valores supremos até aqui abre precisamente espaço para uma transvaloração de todos 

os valores e para a instauração de um novo princípio do valor. Esse novo princípio de valor confunde-se, por sua 

vez, com o conceito nietzschiano “vontade de poder”. E é exatamente em relação a esse conceito que Heidegger 

nos fala de um abandono do ser, de uma ruptura radical com o ser. Na medida mesmo em que instaura a vontade 

de poder como o novo princípio de avaliação da totalidade, Nietzsche acaba por cindir segundo Heidegger toda e 

qualquer ligação com o pensamento do ser, e o ser mesmo se transforma, então, em nada” (CASANOVA, 2006, 

p. 139-140).  
12

“Gestell é uma palavra que possui relação direta com o verbo Stellen: pôr, colocar, posicionar. Ela nasce de 

uma substantivação do particípio passado desse verbo e indica, com isso, o que surgiu do movimento de 

realização da ação verbal. Traduzida ao pé da letra, Gestell significa: o que foi posto, o que foi colocado, o que 

foi posicionado. No entanto, em sua estrutura verbal, também indica algo mais. O que interessa 

fundamentalmente a Heidegger com o termo Gestell é marcar o caráter „pretérito‟ da colocação técnica” 

(CASANOVA, 2006, p. 157). 
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posição
13

. A armação é o fator que denomina o desencobrimento da técnica moderna, mas que 

em si mesmo não é nada de técnico. No mundo da técnica, encontramos aquilo que podemos 

chamar de montagem, a montagem integra com todas as suas partes, o fazer do trabalho 

técnico e este é correspondente à exploração da armação, embora não constitua ou mesmo 

produza a armação. A técnica implica, com isso, na armação, pois nasce de uma figura 

anterior às possíveis provocações particulares da natureza. Nesse contexto, o homem aparece 

como uma mera via de expressão da armação técnica e o seu destino passa a ser entregue a 

essência da armação. O homem elabora o conhecimento e explora o mundo real com os meios 

técnicos, mas não é ele o senhor do processo, uma vez que ele não controla, antes é chamado 

a servir esse processo por meio da armação. 

O homem da idade da técnica encontra-se desafiado, de forma especialmente decisiva 

a se comprometer com o desencobrimento. Nesse sentido, ele tem que lidar com a natureza, 

pois é ela a principal fonte de reservas de energia. No modo de representação da técnica, o 

homem encara a natureza como um sistema operativo e calculável de forças. Com isso, o 

homem passa a ser totalmente absorvido em uma dinâmica automatizada que tem por objetivo 

transformar a totalidade para a extensão cada vez mais intensa de sua vontade de poder. Mas o 

que podemos entender por vontade de poder? 

 

Vontade de poder é, com isso, a configuração essencial de uma vontade que sempre 

retorna necessariamente a si mesma e que antes mesmo de querer alguma coisa 

determinada precisa querer a si mesma como princípio de constituição de tudo o que 

quer (CASANOVA, 2006, p. 159). 

 

Esse processo ganha voz no interior do universo da técnica, a técnica realiza o 

domínio irrestrito da vontade de poder e produz a sua explicitação como vontade de 

vontade
14

. Na medida em que a técnica moderna se apoiou nas ciências exatas da natureza ela 

se pôs realmente em marcha, uma vez que considerada nas perspectivas do cálculo, se 

apresenta como correta. A essência da técnica moderna se esconde durante muito tempo, 

mesmo depois de seus grandes avanços na criação de usinas de força, transportes elétricos e 

do aparecimento dos grandes aparatos tecnológicos. Tudo que é essencial, não apenas a 

                                                 

13
“Chamamos aqui de com-posição (Ge-stell) o apelo de exploração que reúne o homem a dis-por do que se des-

cobre como dis-p-onibilidade” (HEIDEGGER, 2006b, p. 24).  
14

“A técnica realiza o domínio irrestrito da vontade de poder. Esse domínio irrestrito desdobra a essência da 

vontade de poder e produz a sua explicitação como vontade de vontade; [...] Heidegger mesmo nos diz isso 

explicitamente em uma pequena passagem de seu ensaio Superação da Metafísica: “A época da mestafísica 

levada ao acabamento encontra-se diante de seu começo”. A vontade de vontade impõe a si mesma como as suas 

formas fundamentais de aparição o cálculo e a ordenação de tudo. Contundo, isso só se dá para o asseguramento 

passível de ser levado adiante de si mesmo” (CASANOVA, 2006, p. 159-160).  
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essência da técnica moderna permanece, por toda parte, encoberto. Por isso, um esforço de 

pensamento, que visa pensar mais originariamente o que se passou na origem, ou seja, no 

surgimento, pode aproximar o homem da compreensão do porvir do princípio. 

A técnica moderna precisa ser vista e compreendida dentro da sua relação com as 

ciências exatas da natureza porque a sua essência repousa na armação. A falta compreensão 

nos leva ao entendimento aparente e enganosa de que a técnica se reduz à aplicação das 

ciências naturais. Este engano apenas se mantém enquanto não se questionar, de modo 

suficiente, o que provém da técnica moderna e da ciência moderna. Quando questionamos a 

técnica e o seu fazer técnico, o que buscamos com isso é um relacionamento com a sua 

essência. A armação não é nada de técnico e nem de maquinal, ela se apresenta como o modo 

pelo qual o real se desencobre e se dá como disponibilidade.  

Heidegger usa os versos de Hölderlin para nos alertar para o perigo da técnica 

enquanto aquilo que possibilita, mas que também pode impossibilitar tudo. Essa dualidade 

que compõe a essência da técnica demonstra o quão importante é buscar o relacionamento 

com a técnica e a sua essência, pois aí reside o perigo salvador. Onde domina a armação, 

cresce em grau extremo o perigo, aquele perigo salvador. Mas qual o sentido Heidegger 

atribui à palavra salvar
15

? 

Segundo a palavra do poeta Hölderlin, o perigo nos dá a oportunidade de salvação, 

onde se instala o perigo algo cresce e deita raízes. Assim, para que o perigo seja 

compreendido é preciso relacionar-se com o perigo extremo. Por isso, temos que pensar na 

medida em que, no perigo extremo, ou na regência da armação, a força salvadora se enraíza, o 

mais profundo possível, e daí nasce e prospera. Para pensá-lo, devemos questionar 

primeiramente a essência da técnica, pois em sua essência prospera a força salvadora. O apelo 

pela exploração, Gestell, é a reunião daquele por que o homem põe, isto é, desafia para 

desocultar a realidade no modo do requerer que subsiste como fundo de reserva. 

A Gestell, em sua própria essência no modo da “destinação”, é possiblidade de 

salvação, porque possibilita ao ser a compreensão da sua abertura.  A armação que a técnica 

moderna é em sua essência ocorre, sim, através da atividade humana e, é por meio dessa 

                                                 

15
“Salvar” diz: chegar à essência, a fim de fazê-lo aparecer em seu próprio brilho. Se a essência da técnica, a 

com-posição, constitui o perigo extremo e se também é verdadeira a palavra de Hölderlin, então o domínio da 

com-posição não se poderá exaurir simplesmente porque ela de-põe a fulguração de todo desencobrimento, não 

poderá deturpar todo o brilho da verdade. Ao invés, a essência da técnica há de guardar em si a medrança do que 

salva (HEIDEGGER, 2006b, p. 31). Na Obra Ensaios e Conferências, tradução realizada por Emmanuel 

Carneiro Leão, Gilvan Fogel, Marcia Sá Cavalcante Schubak, a palavra Gestell aparece como com-posição para 

dá nome a reunião das partes que compõe a técnica e que são importantes para a compreensão da essência da 

técnica.  



66 

 

atividade que surge o perigo, mas como avizinhar-se do perigo salvador? Seguindo a linha de 

compreensão da poesia de Hölderlin é como se o perigo já guardasse em si a força salvadora. 

Como foi dito mais acima, a Gestell é a essência da técnica, mas a Gestell, enquanto essência 

da técnica, não deve ser apenas compreendida como o conceito que pode se aplicar a tudo que 

é técnico ou que provém da técnica. A armação é um modo do destino e do desencobrimento, 

ela pode desencobrir a exploração causada pela técnica, uma vez que a armação mesma é 

desafiada pela técnica. Nesse sentido, a Gestell pode ser compreendida como a essência da 

técnica, por ser destino do desencobrimento. 

A essência da técnica vigora no sentido da duração de uma ideia que paira acima de 

tudo o que é técnico. Com a vigência da técnica, a armação é o que dura. A armação aparece 

como uma forma de envio, que reúne e concentra no desencobrimento da exploração técnica. 

E, a exploração continua sendo um envio que põe o homem no caminho de um 

desencobrimento. Portanto, o destino (o envio) da armação realmente se apresenta como o 

perigo extremo, não apenas para a essência do homem, mas também para todo 

desencobrimento. A técnica não é uma coisa que o homem possa manusear, mas 

eventualmente poderia por meio do conhecimento de sua essência. Em nossa era ela está 

exposta, por seu intermédio, ela se encontra em uma posição de poder que, todavia, o homem 

jamais dominará enquanto permanecer como um mero elo da armação. 

 

Apesar de pretendê-lo, o homem jamais controlará a técnica. Em primeiro, porque 

sem técnica ele não tem como se instaurar como identidade: ela não é, portanto, um 

meio que ele usa de acordo com sua vontade, mas um pressuposto para que esta se 

exerça (RÜDIGER, 2014, p. 129). 

 

O homem tornou-se parte do maquinário da técnica, no sentido da disposição, e sem 

perceber deixa-se dominar por sua vontade insaciável de tudo querer/poder. O domínio da 

técnica se estabelece cada vez mais forte, por meio, da vontade de dominação do homem, que 

é absorvido cada vez mais por uma dinâmica de vontade mecanizada que transforma a 

totalidade em matéria para extensão cada vez mais intensa de suas estruturas de poder. “A 

vontade de poder como modo de ser de todo ente conduz o homem, assim, para o interior da 

armação técnica, na medida em que coloca sob o domínio da vontade de vontade” 

(CASANOVA, 2006, p. 160). A técnica seduz o homem e o distancia da compreensão de si, 

no mundo da técnica, tudo se faz por meio das „necessidades‟ dos homens e da vontade de 

tudo dominar. 
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A vigência da técnica ameaça no desencobrimento com a possibilidade de todo o 

desencobrir desaparecer, uma vez que a técnica se multiplica e se fortalece, nenhuma ação 

humana poderá fazer frente a esse perigo. O homem pode ir de encontro ao perigo e se 

aproximar da força salvadora, pois só quando compreende a ameaça da técnica pode perceber 

o perigo salvador. Na era da técnica as coisas que se mostram estão sempre mais encobertas 

para os homens e, de uma forma geral, a técnica possibilita o encobrimento não só do homem 

e do seu relacionar-se com a técnica, mas do próprio Ser. 

 

A contribuição mais importante de Heidegger – e o que ele acrescenta – para a 

questão da técnica está em sua atestação de que a técnica moderna representa o 

estágio final da história ocidental do esquecimento do ser e que sua essência reside 

na Gestell, isto é, um modo unidimensional de desencobrir os entes como matéria-

prima, um desencobrimento que impele a humanidade contemporânea a lidar com o 

mundo segundo o ditame tecnológico de expandir a produção incessantemente, para 

beneficio próprio da produção por si mesma (ARAUJO, 2016, p.91). 

 

Heidegger observa que a técnica moderna esconde em si mesmo a poíesis e com o 

retraimento da poíesis o que se apresenta é a armação. A armação decerto pode ser entendida 

por nós como o chamado do ser que coloca a técnica no centro, como ente supremo que liga a 

técnica à lógica para, assim, comandar a dominação da máquina e o sepultamento do ser. 

“Desde o começo do ocidente, coube ao ser a condição de mais elevado acontecimento” 

(RÜDIGER, 2014, p. 138).Mas com o avanço da técnica o ser se torna uma das possíveis 

apropriações usado pela armação, o ser é visto como apenas um entre os outros, no entanto, o 

ser é distinto dos outros entes e do evento da apropriação. E nesse contexto surge o Ereignis
16

 

como o evento apropriador do ser e incorre como correspondência entre ser e pensar, ser e 

tempo, uma vez que tempo e ser acontecem apropriados no Ereignis. O Ereignis se apresenta 

como algo que nem é, nem se dá, ele apenas acontece como tal apropriação da existência. O 

desabrigar acontece a partir de um consentir enquanto tal, que dá ao homem a possibilidade 

de participação no desabrigar. Enquanto alguém empregado, o homem está unido ao 

acontecimento da verdade. Aquilo que consente e que envia para o desabrigar é o que salva. 

Para Heidegger, o desencobrimento da técnica moderna é uma forma de desafiar/ 

provocar, que faz à natureza a exigência de fornecer energia susceptível de ser extraída e 

armazenada enquanto tal. No entanto, esse desencobrimento, no seio do qual o poder 

desafiante da técnica se desdobra, não é algo feito pelo homem, ao contrário, o homem é ele 

                                                 

16
O acontecimento apropriador ou apropriação é um destino, porque é „um dar que somente dá seu dom e a si 

mesmo‟, ao mesmo tempo em que, nisso, simultaneamente se retém e subtrai, deixando, no caso, apenas o ente e 

a armação (RÜDIGER, 2014, p. 139).  
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também provocado pela essência da técnica – Gestell. Mas o destino do desencobrimento traz 

em si o perigo, que não é em si qualquer perigo, mas a ameaça total e definitiva da dominação 

da técnica por toda a terra. Por isso, se faz necessário buscar a essência da técnica, pois o que 

vige na técnica é o caminho que pode levar o homem para além da ilusão de que o único 

modo possível de desencobrimento se dê pela disposição.   

 

3.4 A TECHNÉ – POÍESIS E A TÉCNICA MODERNA 

 

Heidegger observa que a essência da técnica não pode ser compreendida nos limites de 

uma concepção antropológica-instrumental. A técnica moderna se apresenta como um modo 

de desencobrimento assim como a techné grega também é entendida como desencobrimento, 

mas o que difere as duas é que na techné antiga ocorre um desdobramento que deixa-emergir 

em toda a sua amplitude o pensar a produção e o produzir, no sentido da poiesis. A techné, 

para os gregos, é o movimento de revelação entre o que se desencobre e o que ainda 

permanece encoberto, é a possibilidade essencial que faz surgir algo, a sua essência é 

geradora da revelação do movimento próprio do desencobrimento é o conhecimento em ato da 

relação entre o que se desencobre e o que aparece encoberto. “O significado primário de 

techné é, portanto, arte, definida enquanto capacidade para desencobrir alguma coisa, para 

trazê-la à luz, para permitir que seja vista” (ARAUJO, 2016, p. 93). Heidegger deixa claro 

que a techné grega vem à presença no âmbito onde acontece a alétheia, verdade. A techné 

pertence à produção, poiesis e é, pois algo poético. 

A techné como algo poético é mais originária que o pensamento metafísico, ela não 

compõe a atividade que intervém sobre o modo de desencobrimento dos entes, mas o saber 

sobre como ele acontece, na medida em que o poetar (poiein) se dá como o próprio processo 

de instauração da verdade do ente enquanto tal. A poiesis é um modo de desencobrir que não 

exige da natureza aquilo que será utilizado pela via da produção. Desse modo, é a techné no 

sentido de poiesis que possibilita ao homem sentir-se à vontade com as coisas. Compreender 

a importância das coisas e o que elas são, é dessa maneira que podemos produzir coisas, trazê-

las à vista e permitir que elas sejam. 

 

O homem surgiu poieticamente com a técnica, técnica e homem, todavia só se 

correspondem originariamente em termos gregos e ocidentais. A técnica só existe 

como atividade relacionada à apropriação por um saber reflexivo, e vice-versa, com 

a poíesis instaurada na antiga Grécia (RÜDIGER, 2014, p. 57). 
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O homem, não deve ser compreendido como produto da técnica e nem mesmo como o 

seu criador. A conexão entre homem e técnica precisa ser entendida em termos históricos que 

denotem a importância dessa relação entre o ser e a técnica. Sabemos que a correspondência 

do homem ocidental com sua essência é poética e não técnica, a técnica, pode ser 

compreendida como uma criação social e histórica. A técnica é “o saber que depende do 

homem, mas só na medida em que esse se institui em meio à physis” (RÜDIGER, 2014, p. 

58). A técnica, originariamente ocidental comportava várias possibilidades, construir saber 

sobre a conexão entre meio e fim, a compreensão do cálculo instrumental. Mas o progresso 

técnico deslanchado trouxe com ele meramente o ato de produzir pelo produzir que destrói 

para construir, que constrói para apenas subsistir, por força de uma vontade de poder tudo 

querer dominar. 

Heidegger apresenta a concepção de physis para os gregos como constituinte de uma 

experiência concedida pela poesia e pelo pensamento, ou seja, derivada da linguagem. A 

linguagem é o que possibilita a compreensão da physis, enquanto vigor criador que 

desabrocha e rege o aparecer dos entes, uma força capaz de trazer tudo à luz. A techné, como 

uma obra de arte emergente e a physis enquanto ente auto-emergente, não podem ser vistas 

apenas como modos da poiesis, da produção, mas como tipos de alétheia, verdade, ou 

desencobrimento das suas próprias formas respectivas. A técnica antiga não se remetia apenas 

ao conhecimento da conexão entre meios e fins, nem muito menos à criação de um grande 

sistema dominante mundialmente; o saber que ela constituía referia-se à maneira pela qual se 

podia contemplar o aparecimento ou revelação da verdade. 

Os gregos fizeram uma distinção entre dois tipos de produção, a poiesis: a técnica e a 

physis, Historialmente, a poiesis é o próprio processo de instauração da verdade do ente 

concomitante ao surgimento da palavra. Nesse sentido, a poiesis existe primeiro como physis, 

por ser um processo de posição do ente que aparece de modo inseparável daquilo que se está 

revelando. A poiesis existe também como técnica, quando deixa que a aparência apenas se 

mostre sem necessariamente se concretizar o saber, nesse processo, ela se apresenta como 

aquela que meramente guia o saber-fazer de uma eventual produção. A physis, por outro lado, 

é aquilo que nos interpela como algo abrangente, que se produz por conta própria e dispensa 

os processos ordenados da fabricação, que se dão por meio da razão operativa. Ela é um 

emergir para o desencobrimento. 

Podemos compreender a techné como uma forma de conhecimento que se propõe a 

conhecer o que está na base de cada ato de produção, ela é mais fundamentalmente uma 

compreensão que acontece na relação do artesão com sua arte, é ao mesmo tempo um 
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desencobrir que possibilita um abrir as coisas dentro do mundo. Dessa maneira, a arte se 

desvelaria propriamente como uma forma de desencobrimento que tem a função de revelar 

uma produção de sentido. Ela, a arte aparece como um modo de desencobrimento livre da 

obrigação da adequação. A arte como techné pertence à poiesis, que pode nos conduzir do 

encobrimento ao desencobrimento. “A arte é o modo da άλήθεια que faz brilhar o seu 

desencobrimento como desencobrimento ao contrário da essência unívoca da técnica 

moderna” (ARAUJO, 2016, p. 96). A essência da técnica moderna encobre o seu próprio 

caráter de desencobrimento ao calcular a natureza como um mero fundo de reserva. 

 

Noutros termos, enquanto a técnica moderna tenciona tornar a natureza disponível 

para a sua exploração constante, a techne grega conduz cada desencobrimento ao seu 

brilho próprio, à sua beleza, sem, todavia, encobrir a multiplicidade de outras 

possibilidades, simplesmente por ser produção de sentido; condução ao 

desencobrimento (ARAUJO, 2016, p. 96). 

 

A techné se apresenta, portanto como um saber, um modo de ver, que, todavia, é 

distinto da visão da técnica moderna, isto é, um saber que se preocupa com o modo como se 

faz, junto a uma prática, fundada sobre uma visão que antecipa a ação para possibilitar assim 

uma relação de pré-visão da coisa que está no processo de desencobrimento. Assim, podemos 

diferenciar o ato de produzir do artesão, do ato de puramente fabricar da técnica, uma vez que 

a produção técnica se preocupa com quantidades, produção em massa, não existe preocupação 

com o processo de feitura e nem com os possíveis danos que eventualmente possa causar à 

natureza, mas em contrapartida, a techné leva em conta os limites do processo de produção e 

trabalha em conjunto com a physis, em curso natural, para retirar do ocultamento a feitura da 

coisa e lançá-la para o desencobrimento. 

Heidegger sustenta que, nos gregos antigos, “a essência da arte é poiesis, poesia, e a 

essência desta é a verdade” (ARAUJO, 2016, p.98). A partir desse ponto de vista, verdade, ou 

aquilo que faz dela o que ela é, se apresenta como acontecimento histórico que possibilita o 

desencobrir de mundo. A verdade enquanto alétheia é um fenômeno caracterizado como 

aquele que faz aparecer o ser dos entes e pô-lo em manifesto, ganhando significado. Essa 

verdade é capaz de nos reportar para o próprio acontecimento do mundo. Portanto, o 

acontecimento da arte enquanto poesia, como instauração da verdade, possibilita a fundação 

de um mundo como clareira de desencobrimento dos entes com os outros e com as coisas de 

maneira própria. O homem abandonou o ente e o entregou de maneira primordial à 

maquinação e todas as tentativas de salvação, acabam por se tornar necessariamente uma fuga 

da compreensão real de si e do desencobrimento das essências. 
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O desencobrimento predominante na técnica contemporânea coloca a natureza, assim, 

em uma certa conjuntura estrutural, na qual ela passa a desempenhar o papel de fornecedora 

de energia (CASANOVA, 2006, p. 156). Quando a natureza é entendida apenas como fonte 

de recursos naturais que deve ser explorada a todo custo, o homem passa a agredir o meio-

ambiente em prol de um desenvolvimento que objetiva o melhoramento das condições de vida 

de todos. A técnica moderna é uma exploração que impõe a natureza a pretensão de fornecer 

recursos capazes de serem armazenados e distribuídos, por meio da armação funda seu 

produzir onde nada tem valor por si mesmo. 

 

Heidegger procura salientar assim que a provocação ordenadora subjacente ao que 

chamou de armação caracteriza-se por não produzir nada que valha por si mesmo, 

nada que sirva em si mesmo, mas apenas o que permite que o ciclo de produção e 

consumo prossiga indefinidamente (RÜDIGER, 2014, p. 28). 

 

Por isso, todo esforço e dedicação de Heidegger para resgatar o sentido da produção 

enquanto poiesis, onde produção e produzir conduzem do encobrimento para o 

desencobrimento e isso só se dá, no sentido próprio da produção, na medida em que alguma 

coisa encoberta chega a desencobrir-se. Na techné grega, podemos compreender que, a 

capacidade para produzir utensílios e obras de arte, não implicaria jamais em uma atitude 

arrogante e de agressão ao meio ambiente. Mas a técnica moderna encontra no 

desencobrimento a certeza que se assegura dela mesma, por meio dos objetos que a ela se 

propõe. Dessa forma a técnica moderna se transforma em uma insaciável provocação 

generalizada da physis. “O desencobrimento da técnica moderna, portanto, dar-se-ia sob o 

modo do desafio, da provocação (Herausfordern)” (ARAUJO, 2016, p. 106). Com o avanço 

da técnica moderna, as coisas em sua totalidade passam a ser compreendidas em um âmbito 

da armação que estabelece nexos de casualidade e constâncias que são expressas por leis 

seguras, ou seja, pelo saber matemático.  

 

3.5 A RELAÇÃO ENTRE IMPESSOAL E TÉCNICA 

 

No mundo da técnica moderna, as construções e as transformações estão cada vez 

mais presentes na vida do homem, tudo se mostra em constante mudança, necessidades são 

geradas e saciadas para que novas surjam, encontramo-nos presos em um círculo interminável 

de vontades subjetivas que acabam virando máximas subjetivas, as quais tentamos a todo 

custo tornar universais, seguidas na maioria das vezes, irrefletidamente por todos. O homem 
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contemporâneo se encontra perdido em meio às grandes revoluções tecnológicas, perdeu-se 

de si e do sentido próprio de habitar o mundo, pois é essa experiência que constitui o ser-

homem.  Na conferência Construir, Habitar, Pensar (1954), Heidegger nos alerta para o fato 

de não mais se fazer a experiência do habitar que constitui o ser do homem e enfatiza também 

a importância do pensamento, pois o homem esqueceu a importância do pensar, no sentido de 

meditar sobre o que aparece e o solicita. O habitar se apresenta como um dos traços 

fundamentais do ser-homem, mas o homem encontra-se cada vez mais desenraizado da sua 

habitação. 

Na contemporaneidade, não temos tempo para nos demorarmos junto às coisas, a 

técnica torna tudo mais imediato e passageiro, as coisas não possuem um valor fixo, as 

novidades já são esperadas e o mundo caminha em direção ao já visto, já posto e já 

compreendido, estamos imersos na previsibilidade dos acontecimentos. Seguindo essa linha 

de pensamento, entra em jogo a forma de ser do impessoal (a-gente) que Heidegger toma 

como o ser cotidiano que, nesse sentido, se adéqua muito bem ao mundo tecnológico. “A-

gente, que não é ninguém determinado e que todos são, não como uma soma, porém, 

prescreve o modo-de-ser da cotidianidade”(HEIDEGGER, 2012, p. 365). Assim, nos 

encontramos no cotidiano ser-um-com-o-outro, como a-gente se encontra; de certa forma, a 

tecnologia é uma forte contribuinte para que as relações com os outros sejam cada vez mais 

rasas e superficiais, pois ela estabelece ao homem novas formas de se relacionar que 

distanciam o ser-aí dos outros enquanto presença. 

 

Não porque isto tenha fundamento numa assinalada e primária relação-de-ser com as 

coisas, nem por dispor de uma expressa e apropriada transparência do Dasein, mas 

por se fundar no não-penetrar nos assuntos e por ser insensível a toda diferença de 

nível de autenticidade (HEIDEGGER, 2012, p. 367). 

 

Dessa forma, Heidegger demonstra como são regidos no mundo da técnica o nosso 

habitar, relacionar e compreender, fundados, na maioria das vezes, no não penetr ar insensível 

às diferenças. O homem se encontra jogado em um mundo, desarraigado do sentido do Ser.  

“A filosofia grega despertou-nos para a questão do ser, há cerca de vinte e seis séculos, mas 

agora reina o seu completo esquecimento” (RÜDIGER, 2014, p. 42). A humanidade se 

submeteu a um conjunto de princípios que tudo ordena, sem trazer paz e, em meio às 

condições de existência, se maquinizam, via uma hegemonia tecnológica que está presente em 

todo o planeta. A técnica dos tempos modernos define uma época na qual não apenas controla 
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os meios de transporte, os viveres do homem e a indústria de lazer, mas em suas 

possibilidades próprias, controla todas as atitudes do homem. 

Na cotidianidade, o Dasein é no mais das vezes o impessoal e assim permanece. Mas 

quando o Dasein descobre propriamente o mundo e dele se aproxima, quando ele abre para si 

mesmo o seu próprio ser, esse descobrir de mundo, a abertura do Dasein efetua a remoção de 

encobrimentos e de obscurecimentos, e assim, ocorre a quebra do ocultamento que o Dasein 

carrega para si mesmo. Tanto a técnica como o impessoal têm o poder de ocultar e encobrir 

para o homem a relação entre pensar e ser. Dessa feita, o homem permanece no ocultamento 

que funda e determina o seu espaço existencial, mas, se o homem à sua maneira tem a 

possibilidade de desencobrir o presente, ele poderá fazê-lo quando corresponder ao apelo do 

desvelamento, mesmo lá onde ele o contradiz. 

 

Desvelamento do ser é, porém, sempre verdade do ser do ente, seja este 

efetivamente real ou não. E vice-versa, no desvelamento do ente já sempre reside um 

desvelamento de seu ser. Verdade ôntica e ontológica sempre se referem, de maneira 

diferente, ao ente em seu ser e ao ser do ente. Elas fazem essencialmente parte uma 

da outra em razão de sua relação com a diferença de ser e ente (diferença 

ontológica) (RÜDIGER, 2014, p. 42).  

 

O ente que é essencialmente constituído pelo ser-no-mundo é cada vez ele mesmo o 

seu aí.
17

 No mundo o Dasein constrói todas as suas relações, sejam elas autênticas ou 

inautênticas. O impessoal é aquele que rege o ser-aí cotidiano, e com ele se funda a pergunta 

pelo ser-si-mesmo, quem no cotidiano. Os outros vêm de encontro a partir do mundo, no qual 

o Dasein-ocupado mantém-se em sua essência. De imediato, o Dasein encontra-se em sua 

essência por meio do que faz. A ocupação caracteriza o Dasein no mundo-ambiente, ou seja, 

aquilo que ele faz qualifica o seu ser-no-mundo. O ser-com dos outros vem de encontro, de 

muitas maneiras, a partir do utilizável do interior do mundo. “Eles não vêm-de-encontro como 

pessoas-coisas subsistentes, mas os encontramos „no trabalho‟, isto é, primeiramente em seu 

ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 347). No mundo o ser-aí é o que faz essa tentativa de 

denominar o ser e atribuir-lhe sentido a partir da sua ocupação é oriunda do pensamento 

técnico que se esforça para definir e controlar o ser por meio da sua qualificação no mundo do 

trabalho.  

O impessoal é aquele ser des-qualificado, que qualifica tudo, que vive da falação, 

ambiguidade e curiosidade, a ele não cabe responsabilidades, porque não tem quem se 

                                                 

17
“O aí significa uma essencial abertura” (HEIDEGGER, 2012, p. 381). 
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responsabilize por nada. “O quem não é este ou aquele, nem a-gente mesma, nem a soma de 

todos. O quem é o neutro: a-gente” (HEIDEGGER, 2012, p. 365). Não há quem se 

responsabilize por algo, o impessoal vive no modo do se disse, ou seja, alguém disse que esse 

livro deve ser lido, disseram que esse filme é o melhor, disseram que o lilás é a cor do 

inverno, disseram que o Brasil é o país da corrupção, mas quem disse? Alguém, o qual se 

deve dizer que é ninguém. Assim, o impessoal abdica de si-mesmo próprio para deixar-se 

guiar pelo domínio dos outros. Quando isso acontece ocorre o desenraizamento do ser-no-

mundo e as suas relações com o si-mesmo-próprio, com os outros e com o mundo afeta-se. 

Mas “A interpretação fenomenológica deve dar ao Dasein ele mesmo a possibilidade de sua 

abertura originária, fazendo, assim, que ele como que se interprete a si mesmo” 

(HEIDEGGER, 2012, p. 399). Essa abertura se dá em vista de um encontrar-se do Dasein 

fundamental com o seu significado ontológico-existenciário, a saber, o fenômeno da angústia. 

 

A angústia, como possibilidade-de-ser do Dasein e o Dasein ele mesmo que nela se 

abre, fornece o solo fenomênico para a explícita apreensão da originária totalidade-

de-ser do Dasein, cujo ser se desvela como a preocupação. A elaboração ontológica 

desse fundamental fenômeno existenciário exige a imediata delimitação de 

fenômenos que podem ser identificados de imediato com a preocupação. 

Semelhantes fenômenos são a vontade, o desejo, a inclinação e o impulso. A 

preocupação não pode derivar desses fenômenos, porque eles nela se fundam 

(HEIDEGGER, 2012, p. 511). 

  

A angústia abre para o Dasein a possibilidade do encontro com o seu si-mesmo 

próprio, na angústia o ser-aí compreende-se como preocupação, a partir disso, o mundo se 

abre como tal, o ser-aí sabe das suas possibilidades e da morte que é a possibilidade mais 

própria e irreversível do Dasein. “A possiblidade da morte abre a perspectiva de decisão pelo 

poder-ser mais próprio e irremissível, o fim que cada um tem diante de si e que é „só meu‟. 

Mas, na cotidianidade, o ser-aí faz a escolha por experienciar a morte no impessoal” 

(GUIMARAES, 2006, p.93). O impessoal não faz a experiência da morte de forma própria, ou 

seja, autêntica, pois nos seus modos de ser cotidiano não costuma se aprofundar em nenhum 

assunto, mas a preocupação revela o perigo da morte, da qual, o impessoal não quer saber, 

pois vive entre mortais como se fosse eterno; o discurso impessoal diz: os outros morrem, 

morre-se todos os dias, mas eu ainda não. Esse “ainda não” caracteriza o faltante que pertence 

à constituição de todo ser-no-mundo. No ser-aí há sempre algo faltante. Na passagem do 

impessoal para o ser-próprio surge a oportunidade de desencobrir o mundo e a si-mesmo na 

relação com os outros, de saber da finitude.  
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O impessoal precisa ser apreendido em articulação com a compreensão da técnica ou 

em conjunto com a dinâmica do fazer maquinador, que se apresentam como instâncias 

determinantes do modo de abertura do ente na totalidade que vigora em nosso tempo. Com 

isso, a compreensão projeta o campo existencial do poder-ser que cada ser-aí é, mas sempre 

levando em conta a relação com o mundo fático que se apresenta como horizonte constitutivo 

das possibilidades efetivas de ser. Não obstante, a dimensão pré-ontológica em que se 

movimenta medianamente o ser-aí aponta para um certo modo de manifestação do ente como 

um todo. Na cotidianidade de nosso ser-aí, deixamos muito mais os entes se aproximarem de 

nós em uma estranha indistinção que os colocam como entes simplesmente dados. Os entes 

simplesmente dados não possuem mundo, eles estão no mundo no modo da utilização. 

 

Os utensílios não são determinados senão a partir da constituição de um certo „para 

que.‟ Eles servem para a realização de algo e só se revelam como tais em meio à 

concretização plena de uma tal realização. Nesse sentido, o para-quê de um utensílio 

não se mostra como uma propriedade qualquer passível de ser teoricamente 

deduzida de sua realidade simplesmente dada, mas depende antes necessariamente 

de sua inserção efetiva no horizonte da ocupação (CASANOVA, 2006, p. 39). 

 

O ser-aí está jogado em um mundo e isso implica ir paulatinamente tomando contato 

com uma diversidade de referências e mobilizadores estruturais dessas referências que tornam 

possíveis os mais diversos usos de utensílios. Assim, entramos em relação com os entes 

simplesmente dados e nos utilizamos deles para-quê, ou seja, eles servem para a realização de 

algo e só se relevam como tais em meio à concretização plena de uma ação, no sentido, de um 

em-virtude-de. “É justamente aí que esses entes se revelam originalmente como os entes que 

são. Imersos na totalidade conjuntural de uma ocupação, vemo-nos incessantemente diante da 

aparição dos utensílios como tais” (CASANOVA, 2006, p. 41). Dessa articulação com um ou 

mais entes em meio a sua atividade utensiliar ganha corpo o para-quê de sua serventia e, 

dessa feita, a determinação ontológica do utensílio.  

No interior da lida cotidiana com os utensílios, em geral, ganha espaço uma forma 

determinada de manifestação dos entes, uma vez que é na ocupação mesma que os entes vão 

paulatinamente se revelando como tais. As mais diversas significações dos entes sempre 

surgem originalmente por meio das ligações conjunturalmente constituídas na facticidade de 

nosso mundo. Aprendemos a dar significados por meio das ligações de referência, na 

familiaridade com esses utensílios, o ser-aí dá significado para si mesmo, ele dá a 

compreender originalmente o seu ser, seu poder-ser, por meio da sua condição de ser-no-

mundo. A compreensão não se mostra como uma faculdade entre outras de um ente marcado 
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apenas pelo caráter de coisa subsistente; ao contrário, ela se revela como modo de realização 

do ente, que se apresenta como um poder-ser, um existente. Aprofundando a análise, 

sublinhamos que o homem é o ser que possui originalmente o compreender, a possiblidade de 

relacionar-se em seu ser. No entanto, 

 

O reposicionamento do homem no centro da existência promovido pela chegada dos 

tempos modernos e o redimensionamento do matemático que trouxe o cálculo para o 

centro da existência, entretanto, liberaram essa possibilidade, conforme dá sinal a 

elaboração do entendimento antropológico e instrumental da técnica feita por Max 

Weber
18

 (RÜDIGER, 2014, p. 69). 

 

A técnica se tornou uma força imperiosa e independente. Em suas malhas, cada vez 

mais extensas e poderosas, o homem cai sem saber como acontece, daí seguindo-se o triunfo 

dos meios sobre os fins e o desenvolvimento cultural se confirma e se afirma diante do poder 

do mundo técnico. A sociedade se mecaniza e cada vez mais se submete ao domínio das 

máquinas. A técnica é uma forma de saber, que comandada pela armação, se torna um poder 

autônomo e por isso mesmo cada vez menos diz respeito à conexão entre meios e fins. “A 

filosofia como saber que se movimenta no espaço de realização do sentido do ser recai, por 

assim dizer, sob o domínio da técnica. Na técnica encontra-se a determinação contemporânea 

do mundo” (CASANOVA, 2006, 123). No mundo da técnica o ente perdeu-se do sentido de 

si-próprio para entregar-se ao domínio do impessoal, que tudo aprova, tudo deseja e nada 

espera. 

A técnica nasce com a conversão da natureza em fundo de reserva, por meio de uma 

determinada provocação da vontade de poder, dessa feita, a natureza é solicitada a fornecer 

incessantemente energia para que a vontade armada tecnicamente possa usar dessa energia e 

desdobrar aí seu princípio de domínio. Nesse contexto, não há espaço algum para o 

retraimento do ser, e o ser mesmo acaba então por se tornar uma abstração sem sentido. Mas o 

ser-aí como já havíamos observado, caminha sempre em uma compreensão de ser, e essa 

compreensão pode tirar o ser-aí do perigo, com o qual, se encontra sempre em relação. “A 

vontade técnica absolutiza o plano ôntico, uma vez que posiciona desde a totalidade do ente 

como matéria-prima para o desenvolvimento de suas malhas de poder” (CASANOVA, 2006, 

p. 177). O ser-aí aliena-se de si mesmo no cotidiano ser-um-com o outro e na técnica ocorre a 

alienação do ser para que  assim, ele sirva de fundo de reserva para a expansão do projeto 

                                                 

18
“Para o sociólogo, a técnica diz respeito ao conjunto de meios empregados em uma ação social, sendo racional, 

no sentido de que contem um cálculo, na medida em que referido emprego „se orienta pela experiência e a 

reflexão [isto é, pelo saber de um sujeito]” RÜDIGER, 2014, p. 69) 
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técnico de uma vontade que circula incessantemente em torno de si mesma. Tanto na técnica, 

como no impessoal, o que ocorre é uma fuga da compreensão de si-mesmo, fuga que coloca 

em jogo a abertura do ser, o desencobrimento que pode aproximar-nos do desocultamento do 

ser. 

 

3.6 A SERENIDADE E O APELO DO SER NO MUNDO TÉCNICO 

 

Em meio ao mundo da técnica, o ser lança o seu apelo e direciona o homem para o 

perigo, nada se apresenta mais próximo do homem do que a sua essência, mas a ausência 

efetiva da relação do homem com a sua essência o separa da compreensão real das coisas que 

estão aí. O superficial passa a gerenciar as formas de compreender e os modos de ser, na sua 

tendência, de mostra-se e ocultar-se o Dasein compromete a sua relação com o ser. No 

mundo da técnica o homem se encontra cada vez mais distante de sua essência, pois “não há 

tempo” para demorar-se junto às coisas. A questão da técnica abriga em si o dasabrigar e o 

ocultamento, onde acontece a essencialização da verdade. A essência da técnica é em alto 

grau ambígua. “Tal ambiguidade aponta para o mistério de todo desabrigamento, isto é, da 

verdade” (HEIDEGGER, 1997, p. 89). A essencialização da técnica ameaça o fazer humano, 

dessa forma, não se pode ir ao encontro do perigo, o homem não pode sozinho banir o perigo. 

A aproximação do perigo ilumina para o ser-aí os caminhos que levam ao que salva, 

nesse sentido, devamos caminhar em direção ao desabrigar que produz a verdade da clareira 

do que se mostra. Heidegger, todavia, percebe o que coloca o ser no perigo, o que se apresenta 

como perigoso, o desejo de criar algo que o substitua, que seja perfeito e imortal, que seja 

melhor que o homem. As máquinas estão cada vez mais próximas do homem, sentimos a 

necessidade de sempre tê-las por perto, do seu auxílio, passamos a tratá-las muitas vezes 

como homens e por sua vez, esperamos que os homens sejam úteis como as máquinas, isso 

tem gerado problemas de grandes proporções para a sociedade. A técnica está cada vez mais 

presente em nosso dia a dia, mas não se caracteriza em si mesmo como algo material, em 

essência ela é como já vimos uma forma de conhecimento. Na Antiguidade, por exemplo, a 

relação entre homem e técnica permanecia, em geral, presa à mão, uma vez que o homem se 

compreendia como parte da physis. 

Na técnica moderna, o homem encarna as estrutura funcionais de natureza 

maquinística, de cunho planetário e embasamento científico. A técnica torna-se referência 

para o homem, o saber humano passa seguramente em nossos dias pelo saber tecnológico, até 

mesmo a filosofia transforma-se em ciência empírica do homem, no uso de tudo aquilo que 
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pode se tornar objeto experimental da técnica. Tudo isso se realiza por toda parte com base e 

segundo os critérios do desenvolvimento científico das esferas singulares dos entes. “A 

filosofia como saber que se movimenta no espaço de realização do sentido do ser recai, por 

assim dizer, sob o domínio da técnica. Na técnica encontra-se a determinação contemporânea 

de mundo” (CASANOVA, 2006, p. 123). O mundo é regido pela vontade do homem. A 

vontade pode ser compreendida como o movimento simples para a determinação da entidade 

do ente, no sentido de querer-se. A circunstância de o homem ser visto nesse meio como um 

fator de risco está diretamente ligada à ideia que nasce de se querer tentar dominar a liberdade 

do homem como algo controlável. 

Heidegger compreende que não se trata de mover processo contra a técnica ou seus 

aparatos tecnológicos, mas fazer notar e refletir que, a técnica está cada vez mais presente no 

nosso cotidiano imperando e instalando uma forma de posicionamento novo que torna o 

homem um ser falto de pensamento. “Isto é. Se pensar é o que caracteriza a essência do 

homem, então só se poderá separar o essencial da essência, ou seja, a essência do pensar, 

apartando o olhar do pensar”. (HEIDEGGER, 2002, p. 35). O esforço no sentido de dar 

ouvidos à essência da técnica aproxima o homem do desvelamento do ser do ente, não é 

preciso ir contra a técnica ou mesmo tentar destruí-la, o que necessitamos é compreender sua 

essência para que assim possamos nos relacionar de maneira a preservar a nossa essência. Não 

podemos nos virar contra a técnica, o que temos que fazer antes é demorarmo-nos junto dela. 

O pensamento é para o homem um esforço de compreensão daquilo que se mostra, é 

uma ação que movimenta tudo ao seu redor. A serenidade é o presente que pode advir da 

aceitação silenciosa da verdade e colocar ser e pensar em uma relação essencial. A serenidade 

se desperta quando o nosso ser se compromete com o que não é um querer, pois a serenidade 

além da atividade e da passividade, ela parece se situar fora da vontade. Bauchwitz em seu 

artigo; na revista Ethica discorre sobre a importância da serenidade quando a apresenta como 

uma ação meditativa, uma atividade de pensamento impulsionada por um querer superior 

(2006, p. 107). A serenidade é essa atitude de deixar que as coisas entrem em nosso mundo 

cotidiano como elas são, em sua essência, precisamos, dessa maneira, nos demorar junto às 

coisas para alcançar uma compreensão segura sobre elas. A compreensão do ser se dá quando 

nos relacionamos autenticamente com a nossa essência. 

 

A essência do homem é concebida a partir do fato de ser ele mesmo lugar, o aí do 

ser, um “ser” para o qual Heidegger atribui uma função original verbal, verbo este 

que só posteriormente teria sido substantivado: „ser‟, como verbo, significa, 

efetivamente, „viver, surgir, permanecer (leben, aufgehen, verweilen) 

(SARAMAGO, 2008b, p. 148- 149). 
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A essência do homem é ela mesma o lugar do ser, lugar no sentido de abertura, de 

acontecimento essencial de sua história, lugar em um sentido espacial original. Por meio, do 

ser, do viver, do desabrochar, do surgir e do permanecer o ser-aí guarda um lugar para seu 

acontecer. O ser de um ente principia, torna-se consistente, se perfaz e permanece em seu 

limite e a partir disso detém sua nitidez como aquilo que é. O limite do ser lembra a sua 

finitude, o movimento no qual o Dasein sempre se encontra, o seu modificar-se que não retira 

o seu fim. Dessa forma Heidegger chama a nossa atenção para a importância do ser autêntico, 

do ser que sendo compreende a sua finitude. O pensamento é o caminho que pode levar o 

homem a se aproximar do ser, a serenidade é a atividade meditativa que aproxima o homem 

das essências. 

Heidegger chama a nossa atenção para a importância do pensamento e demonstra que 

precisamos sair do pensamento puramente calculador e da impessoalidade para que assim, 

possamos adentrar no pensamento meditativo capaz de revelar ao homem o ser. Na questão da 

técnica como já foi apontado, permanece ainda a possibilidade de esclarecer a sua essência, 

um esclarecimento verdadeiro que se ocupe da sua verdade própria, que tem por finalidade 

alcançar uma livre manifestação sobre a verdade do ser. Assim, quando nos mantemos abertos 

ao sentido oculto do mundo técnico, estamos caminhando ao encontro da abertura do mistério. 

A serenidade indica uma nova relação para com as coisas, que vai além da relação moderna 

entre sujeito e objeto, pois tanto o objeto quanto o sujeito se mantêm presos a significados que 

não são suficientes para defini-los, deixando de lado a busca pela a essência que guarda em si 

o sentido para além das coisas mesmas. 

Diante dessa relação entre o eu e o objeto podemos compreender que a utilidade do 

objeto muitas vezes não o esgota, o homem por meio das suas necessidades técnicas vai 

adaptando o objeto à atmosfera emergente dando-lhe utilidades que não o caracterizam 

enquanto objeto. O pensamento é capaz de nos aproximar da compreensão dos objetos e do 

seu objetar, uma vez que o pensamento diante do objeto se lança e formula inúmeros 

questionamentos que nos lançam para o futuro, no sentido, de construção de novos objetos, 

visando não só o terreno da ideia, mas principalmente o da práxis. Quando enveredamos pelo 

pensamento calculador tendemos a converter os objetos e até mesmo as pessoas em números, 

querendo com isso satisfazer um querer que se instalou com o crescimento do mundo técnico 

que tem por costume quantificar tudo o que há. Assim, podemos observar que, 
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O pensamento calculador, no que põe diante de si seus objetos, os reduz à 

enumeração das possibilidades de satisfazer aos fins previamente delineados pelo 

querer. Tal forma do pensamento é a que domina no mundo técnico, bem como em 

todas as formas de controle e de abordagem do real pela tecnologia contemporânea 

(SARAMAGO, 2008b, p. 161). 

 

A nossa dependência para com os objetos técnicos se intensifica cada vez mais, com 

isso, temos o empobrecimento do pensamento e do próprio relacionar-se com os outros. 

Quando colocamos em perigo aquilo que é essencial para o homem, o pensamento, corremos 

o risco de permanecer presos ao perigo. Por isso, Heidegger vai questionar a técnica e o 

pensamento calculador, no intuito de apresentar a importância de ambos fazendo compreender 

que tudo parte pelo caminho da meditação, pensar meditativo, que por sua vez exige um 

grande esforço e dedicação. No diálogo entre o Professor, o Erudito e o Investigador presente 

como apêndice de 
19

Serenidade, Heidegger apresenta um novo caminho para se alcançar o 

pensamento meditativo, que pode possibilitar uma nova forma de se aproximar das coisas e 

compreende-las, uma aproximação não dominadora, não objetificadora, não controladora, mas 

antes, marcada por um estar desperto para a serenidade. 

Esta atitude, a serenidade, desperta no homem a capacidade de se relacionar de forma 

serena e autêntica para com as coisas, dessa maneira, deixamos de ver as coisas de uma 

perspectiva puramente técnica e passamos a buscar nos objetos técnicos os sentidos que nos 

escapam. O mistério é o que caracteriza a atitude pela qual estamos abertos ao sentido oculto 

do mundo técnico, a abertura para o perigo se dá pela possível abertura ao mistério.  A 

serenidade se apresenta como um novo solo que nos aproxima do perigo e possibilita pensar 

de que maneira estamos imersos nesse mundo técnico e ao abrigo do perigo. “A serenidade 

(die Gelassenheit) traz já em si um deixar (lassen) não sereno, e, contudo, não ativo, que se 

aproxima, antes, de um não esquecimento atento, que simplesmente aguarda” (SARAMAGO, 

2008j, p. 164). A serenidade pode ser caracterizada por um aguardar, por uma abertura que 

aguarda livremente os objetos que se direcionam ao ser e o solicita. O que se aguarda com a 

serenidade é a essência do pensamento, sendo a serenidade o possível caminho para essa 

essência. 

 

                                                 

19
Serenidade reproduz o discurso proferido por Heidegger durante as celebrações do 175° aniversario de 

nascimento do compositor Conradin Kreutzer, em Messkirch, em 30 de outubro de 1955. Os dois escritos 

mencionados, por sua profunda afinidade temática, foram reunidos numa única obra, intitulada Serenidade 

(Gelassenhet), publicada em 1959 (SARAMAGO, 2008b, p. 160). 
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A serenidade se desperta, portanto, quando ao nosso ser lhe é outorgado o 

comprometer-se com o que não é um querer; [...] Um agir, no entanto, que não é 

nenhuma atividade. E, certamente não é uma atividade ao tempo que tampouco é 

passividade, senão que a Serenidade se encontra além da dicotomia 

atividade/passividade porque se situa fora da vontade (BAUCHWITZ, 2006, p. 110). 

 

A serenidade é impulsionada pelo pensamento meditativo, por um querer superior que 

não é resultado de um desejo ou querer humano, mas antes, pela atitude que nos põe à escuta 

do essencial. A serenidade aparece como uma possibilidade de abertura para o essencial, retira 

o homem do pensamento puramente matemático e o coloca na atitude do não-querer ou seja, 

do querer que é desprovido de vontade própria, busca algo maior do que satisfazer algumas 

vontades, o que deseja é adentrar no não-querer, quando tem a oportunidade de experienciar 

um querer despojada de qualquer tipo de vontade de efetivação. No mundo técnico, a 

serenidade é a possibilidade para o homem de encontrar-se consigo mesmo em busca da 

relação com sua essência, pois o mundo técnico afasta o homem da compreensão de si e o 

coloca cada vez mais distante dos outros e consequentemente mais próximo das máquinas. 

No mundo, onde máquinas e homens caminham lado a lado, o pensamento meditativo 

perde cada vez mais campo e a lógica maquinística ganha cada vez mais terreno. O homem 

não acompanha o crescimento da técnica, não consegue acompanhar o seu ritmo, a sua 

incansabilidade e a perfeição com que executa o seu trabalho, o próprio homem foi vencido 

pela técnica se quando tornou dependente dela. O crescimento da técnica e dos aparatos 

tecnológicos prossegue com toda força e o homem já está entregue à técnica, por meio da 

vontade de poder tudo controlar. Mas a serenidade vem para levar o homem a pensar, pois é 

ela a essência do pensamento na serenidade o homem encontra a sua morada e pode se sentir 

novamente em casa, enraizado em seu ser. O pensar meditativo possibilita a abertura do nosso 

campo de visão, por meio da qual podemos chegar à região do perigo. A atividade do 

pensamento que vai além do aparente, que se preocupa com o ser e compreende a necessidade 

do relacionamento autêntico, a serenidade. Heidegger fala do horizonte como uma possível 

abertura que nos rodeia, ele chama de Região
20

, uma vez que ela tudo abarca, pois ela se 

caracteriza como aquela que pode acolher em si todos os objetos do pensamento como 

também o próprio pensamento. 

 

                                                 

20
A palavra Região é utilizada na versão portuguesa de Serenidade, por ser a palavra que se aproxima mais de 

“das Gegnende”, sem que com isso venha a acrescentar outras conotações estranhas ao sentido que Heidegger 

atribui a essa palavra. Na versão espanhola e francesa, traduziram por contrada e contrée e na versão em inglês 

por “its regioning”. 
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A Região. Este termo arcaico foi escolhido justamente para diferenciar-se do atual; 

para que, trazendo consigo um significado renovado, pudesse traduzir este “vir ao 

encontro”, expressão que implica tanto “movimento”, como “reunião” (ambos 

noções associadas à ideia de região, ou, melhor ainda, a um „movimento 

regionador‟). O horizonte está envolvido pela região. (SARAMAGO, 2008b, p. 

162). 

 

Essa Região (Gegent) é como menciona o Professor personagem no diálogo sobre a 

Serenidade, “a região de todas as regiões”. Ela não só vem ao nosso encontro como também 

reúne tudo, reúne também as coisas e tudo entre si, o que leva o ser a demora-se mais em si 

mesmo. A Região permite que as coisas se abram em seu próprio repouso, ela abriga todas as 

coisas de tal forma que perdem o caráter de coisa e podem descansar no repouso do seu 

próprio ser. Com a introdução da Região, o diálogo apresenta dificuldades para representar o 

repouso no qual o homem e as coisas devem retornar para encontrar o que lhes é próprio. O 

aguardar mais uma vez entra em cena como o comportamento adequado. “Um aguardar 

aparentemente paradoxal, pois já prescindiu de toda representação e encontrar-se liberado de 

todo objeto representado, um aguardar que é espera serena e não a expectativa de algo 

determinado” (BAUCHWITZ, 2006, p, 111). Aguardar tem aqui o sentido positivo de 

permanecer serenamente receptivo ao que vem a nós no movimento da Região, é um esperar 

em, um sereno aguardar, pelo pensamento e por aquilo que vem ao nosso encontro. 

A essência do aguardar é a serenidade em relação à Região, o qual permite, pela 

abertura da Região que se possa aguardar, pensando, livre de representações que pretendam 

determinar o esperado. O pensamento tem a oportunidade de se aproximar do longínquo por 

meio da abertura proporcionada pela Região. A serenidade se mostra como a relação essencial 

para com a Região, uma vez que está comprometida com um querer que também é um não 

querer, pois é desprendido de interesse e que vem ao encontro por meio da abertura. A 

essência do pensamento, a serenidade, em sua relação à Região, seria a compreensão da 

verdade que desde sempre se oculta o homem encontra a sua morada quando compreende o 

seu pertencimento à Região. “Na serenidade parece haver, portanto, uma persistência 

(Ausdauer) do homem em manter-se na origem de sua própria essência, o permanecer 

confiado à pertença da Região” (BAUCHWITZ, 2006, p, 112). A serenidade é, portanto, a 

atividade mais elevada do pensamento, atividade na qual, ocorre um libertar-se de uma 

relação transcendental para com o horizonte, mas esse aspecto não esgota a serenidade, uma 

vez que a serenidade prescinde desse estar liberto de e do estar liberto para, como condição 

para se aproximar do seu sentido mais autêntico. 
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A serenidade prescinde, inclusive, deste “estar liberto de”, e se mostra num segundo 

aspecto de sua natureza, quando Heidegger alude a um “estar liberto para”, já 

implícito na expressão “die Gelassenheit zur Gegnet”, como condição para a 

serenidade em seu sentido mais autêntico. Há um claro caráter de decisão aqui 

implicado, em vista do qual a natureza da serenidade se deixa perceber em toda a 

sua complexidade, uma vez que desta decisão ficam excluídos quaisquer traços de 

voluntarismo e subjetividade (SARAMAGO, 2008b, p. 168, grifos do autor). 

 

Na serenidade o poder de decisão se enraíza e concerne a um abrir-se do homem para 

o aberto, que deve ser compreendido como inerente à Região. Essa abertura coloca o homem 

diante das possibilidades, no caminho do pensamento, que no seu aspecto mais elevado 

identifica-se com um deixar-se levar serenamente pelo movimento que congrega na Região. 

“Assim, a essência do homem é deixada para a Região do que é impensável, por ser anterior 

ao pensar” (HEIDEGGER, 2002, 74). O pensamento meditativo é o movimento sereno do ir 

ao encontro do aberto, e nesse encontro o mais importante não é a chegada, mas antes o 

caminho, pois é no caminhar que se compreende o movimento. A importância do pensamento 

é sem dúvida indiscutível, seja ele matemático ou meditativo, ambos contribuem para o 

crescimento e a compreensão do homem e, nesse sentido, Heidegger vem fortalecer o papel 

do pensamento e apresentar a necessidade dos homens de demorarem-se juntos às coisas, de 

se arraigar nos dizeres do ser, na tentativa, de compreender o seu sentido. 

No mundo da tecnologia, o impessoal estabelece o seu domínio e se fortifica, pois 

encontra no mundo técnico um refúgio para ser ainda mais o que não é.  No cultivo da 

impessoalidade ocorre uma fuga da finitude, da morte, aquela que coloca o ser diante de si e, 

da compreensão da sua possibilidade sempre possível de morrer, a “imortalidade provisória 

que vivemos a princípio e o mais das vezes, o que implica que a vida humana não pode se 

estender largamente a não ser que ela se esquive da morte” (DASTUR, 2002, p. 76). Mas, 

sabemos que da morte não há fuga e mesmo que o impessoal tente, ela sempre lhe pertencerá. 

A importância de se perceber no impessoal, é o que pode retirar o ser da condição de mero 

sujeito público ou a-gente, saindo do ser impróprio, se abre para o ser as suas possibilidades, 

que são infinitamente diversas.  

As possibilidades são para o ser o caminho de construção do ser próprio, pois quando 

o ser-aí assume as suas possibilidades, compreende a sua possibilidade sempre possível de 

morrer, a finitude é o abrir os olhos para a vida, que sempre se dá de forma única e finita para 

o ser-aí. Por isso, a importância do cultivo do pensamento meditativo que busca ir livremente 

de encontro a Região, onde o aguardar dá ao ser a oportunidade da serenidade para com as 

coisas, aguardar este, que não espera nada determinado ou anseia por algo, mas antes é 
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desprendido de todo querer, de toda vontade, remetendo antes, a uma postura de pensamento 

que abdica do querer para serenamente aguardar aquilo que não se espera receber. O mundo 

técnico retira cada vez mais a nossa capacidade de aguardar pelas coisas, uma vez que nos 

oferece o imediato jeito de trazer as coisas até nós. A técnica e os objetos técnicos não se 

caracterizam como positivos ou negativos, mas o uso inadequado dos mesmos pode nos 

colocar cada vez mais dentro do perigo. Assim, 

 

Podemos utilizar os objetos técnicos e, no entanto, ao utilizá-los normalmente, 

permanecer ao mesmo tempo livres deles, de tal modo que os possamos a qualquer 

momento largar. Podemos utilizar os objetos técnicos tal como eles têm de ser 

utilizados. Mas podemos, simultaneamente, deixar estes objetos repousar em si 

mesmos como algo que não interessa àquilo que temos de mais íntimo e de mais 

próprio. Podemos dizer „sim‟ à utilização inevitável dos objetos técnicos e podemos 

ao mesmo tempo dizer „não‟, impedindo que nos absorvam e, deste modo, verguem, 

confundam e, por fim, esgotem nossa natureza (Wesen) (HEIDEGGER 1955, p.23-

24). 

 

O problema não é a técnica e, nem tampouco os seus aparatos tecnológicos, mas antes, 

o uso e o manuseio com que os tratamos. Essa atitude de dizer sim ou não à técnica nos 

encaminha para mais perto do pensamento meditativo que nos permite ver as coisas por outra 

perspectiva que se diferencia da visão técnica do mundo. Mas, a partir da serenidade para com 

as coisas, podemos nos aproximar do que Heidegger chama de mistério, a atitude pela qual 

nos mantemos abertos ao sentido oculto do mundo técnico, isto é, a abertura ao mistério.  A 

serenidade situa-nos além da relação sujeito e objeto, pois proporciona a compreensão do dar-

se, do acontecer de cada um, por meio do pensamento meditativo. O homem precisa se sentir 

novamente arraigado à sua Região, precisa recuperar a serenidade para com as coisas, tudo 

isso pode ser posto por meio do aguardar que não se perpetua em um querer, mas que antes, é 

desprendido de todo querer, uma serenidade livre para com os objetos técnicos, cujo 

crescimento e uso são incontornáveis. O caminho a ser seguido é o caminho do pensamento, 

seja ele calculador ou meditativo, cada um contribui para o crescimento do mundo de certa 

forma. A serenidade convoca o ser-aí a ser o próprio si mesmo, desafia-o a ser o que no mais 

das vezes ele não é, o ente que sabe da sua possibilidade que anula todas as demais, a morte. 

A serenidade é desafiadora porque coloca o ser-aí diante de si e o exige ser. O que 

Heidegger propôs quando escreveu sobre a Serenidade foi ressaltar a importância do 

pensamento meditativo, a importância de se demorar juntos às coisas. O homem moderno 

encontrar-se desarraigado do mundo, não se identifica mais como o Ser, perdeu-se do sentido 

que move todo o existir, mas não é a abolição da técnica ou mesmo a destruição das máquinas 

o que nos salvará. Heidegger propõe o desprendimento, a capacidade de dizer sim e não às 
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máquinas, o homem não pode se tornar um refém das suas próprias criações, ele precisa 

utilizar o que ele tem de mais essencial, o pensamento que medita, para se voltar sempre que 

possível ao Ser e compreender que o mais importante não é o querer e nem tampouco o poder 

tudo dominar, mas, antes, a serenidade de sentir-se em casa.  

Heidegger demonstra que o grande perigo que nos ameaça é a total falta de 

pensamento, “a transformação do homem em máquina”. O que temos que compreender é que 

somos para o fim, não somos eternos, somos finitos, a nossa abertura nos diferencia dos 

demais e possibilita, contudo, a transcendência. É preciso que o homem se volte para se e 

compreenda que, o que o distingue dos demais é a sua capacidade de pensar, trata-se de 

manter o “pensamento acordado”. O ser foi esquecido pela modernidade, o homem precisa 

cultivar o relacionamento com o Ser para, assim, aproximar da compreensão do ser. Não 

podemos viver absorvidos pela técnica, temos que compreender o mundo, pois o ser só é no 

mundo com os outros, relacionarmo-nos com a nossa forma de habitar, buscar ser o que 

propriamente somos é dessa maneira que o apelo do Ser pode ser ouvido pelo homem e, por 

sua vez, salvá-lo grande perigo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa foram apresentadas de maneira sucinta as ideias centrais de 

Heidegger sobre o entendimento do existir humano como Dasein e a compreensão da 

importância de se relacionar com a essência da técnica, no que tange ao mundo tecnológico 

atual. O que se buscou foi estabelecer um questionamento que fosse capaz de iluminar a 

relação do homem contemporâneo com o ser e com a essência da técnica, apoiando-se na 

analítica do Dasein exposta em Ser e Tempo e no questionamento da técnica e da tecnologia 

expressa em A questão da técnica. 

A pesquisa, nesse sentido, buscou apresentar a necessidade do relacionamento próprio 

entre o homem, a essência da técnica e o ser em geral. Apresentamos primeiramente a questão 

da busca pelo sentido do ser e o entendimento do ser cotidiano, o impessoal, ressaltando que o 

apelo do ser precisa ser notado, ouvido, uma vez que nos encontramos sempre imersos em um 

retraimento do ser. Assim, na primeira parte do nosso trabalho penetramos na questão do ser 

em busca de esclarecer as possibilidades do ser-no-mundo. O ser visa às condições de 

possibilidades das próprias ontologias que antecedem e fundam as ciências ônticas. O ser que 

desejamos conhecer sempre coloca em jogo o seu próprio ser. O Dasein tem como essência a 

sua própria existência e isso o coloca na posição do ente capaz de ouvir o apelo do ser. Nesse 

sentido, utilizamos as formas de ser-aí no mundo, os existenciais, para buscar compreender 

como se dá o caminho que pode nos levar ao encontro do ser próprio.  

Ser-em-um-mundo indica que devemos indagar sobre a estrutura ontológica de 

mundo, a ideia de mundanidade do mundo. O Dasein é um ser-no-mundo na condição de um 

existente, o mundo é o seu habitar, a sua morada, assim ele não pode ser compreendido 

apenas como um ser simplesmente dado dentro do mundo. O ser-em é a expressão formal e 

existencial do Dasein que possui a constituição essencial de ser-no-mundo. No mundo, o 

Dasein se move não apenas em geral, mas, sobretudo, no modo da cotidianidade, o ser-aí 

possui uma compreensão ontológica de si mesmo, por mais indeterminada que seja. O 

fenômeno do conhecimento de mundo se apreende em si mesmo e sempre recai em uma 

interpretação formal e externa do Dasein. 

Dessa maneira, foi possível compreender que o mundo se apresentou como um caráter 

próprio do ser-aí, pois o ser-aí só é no mundo. O mundo mais próximo do Dasein cotidiano é 

o mundo-ambiente. O ser-no-mundo cotidiano lida com os entes intramundanos que vêm de 

encontro dentro do mundo no modo de lidar, que já sempre se dispersou numa multiplicidade 

de modos de ocupação. Por meio dessa compreensão Heidegger demonstra que o modo mais 
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imediato de lidar com as coisas não é o conhecimento meramente perceptivo, onde se dá a 

relação sujeito-objeto, mas sim a ocupação no manuseio e uso, a qual possui uma 

compreensão própria. Essa questão vale principalmente para o ser dos entes que vêm ao 

encontro no mundo da ocupação.  

Na ocupação os entes simplesmente dados vêm ao encontro do Dasein como 

instrumentos à mão. “No modo de lidar por aí, encontram-se instrumentos de escrever, de 

medição, de costura, carros, ferramentas. Trata-se, pois, de expor o modo de ser do 

instrumento” (HEIDEGGER, 2012, p. 109). Seguindo esse fio condutor compreendemos que 

o instrumento só pode ser o que é num todo instrumental que sempre pertence a seu ser; em 

sua essência, todo instrumento é algo para... Em se tratando dessa questão da 

instrumentalidade em Ser e Tempo, Heidegger nos orienta para o que mais tarde irá surgir, o 

modo técnico e instrumental de lidar com o mundo e com os entes. No mundo técnico subjaz 

uma ordem maquinística, cuja coerência e racionalidade dependem dos ajustamentos, 

escolhas e decisões elaboradas não para suprir as necessidades dos homens, mas para gerar 

novas necessidades que alimentem o consumo e a produção técnica. 

Ao Dasein cotidiano pertence o modo da ocupação que permite o encontro com o ente 

que se ocupa, de tal maneira que apareça a determinação mundana do ente intramundano com 

o qual se ocupa. Nessa análise do ser-no-mundo demonstramos que o ser-aí não apenas é e 

está no mundo, mas também se relaciona com o mundo segundo um modo de ser 

predominante. O mundo do ser-aí é mundo compartilhado, o ser-com os outros na 

cotidianidade faz aparecer a pergunta pelo quem do ser-aí cotidiano.  O ser próprio cotidiano é 

o impessoal. No encontro com os outros o ser-aí se molda e deixa que a sua forma impessoal 

de ser prevaleça. Os outros são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, ninguém se 

diferencia propriamente, entre os quais também se está. Esse estar com os outros não possui 

um caráter ontológico de um ser simplesmente dado em conjunto dentro do mundo. 

O ser-com os outros constitui existencialmente o ser-no-mundo, ele pode ser 

compreendido por meio da preocupação, da mesma forma que o compreendemos como modo 

de lidar do manual intramundano, ou seja, ocupação. O ser-com, dessa maneira, pode ser 

apreendido como um ser ocupado e preocupado. Nas ocupações do mundo circundante 

compreendemos que os outros não vêm ao nosso encontro naquilo que são, eles são o que 

empreendem e assim, vêm ao nosso encontro. O impessoal é o ser cotidiano, no qual, na 

maioria das vezes já sempre nos encontramos, o domínio do impessoal se estabelece no 

cotidiano ser-um-com-o-outro. O impessoal possui, ele mesmo, modos próprios de ser, que 

são meios de fugir do que se é.  Como foi mostrado, o impessoal na condição de ser-público 
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desenvolve sua própria ditadura e elimina as surpresas e as possibilidades de constatação do 

novo, por meio da curiosidade que elimina o aparecimento do novo. Assim, nos entretemos 

como impessoalmente se faz, lemos, vemos e julgamos como impessoalmente se lê, se vê e se 

julga. 

O questionamento sobre o impessoal é importante, pois ele retira de cada ser-aí a sua 

responsabilidade, retira o encargo cotidiano que a todo ser pertence. Dessa maneira, todo 

mundo é outro e ninguém é si próprio. Enquanto permanecer o domínio do impessoal, cada 

ser-aí se acha disperso na impessoalidade, precisando ainda encontrar a si mesmo. Mas a 

abertura da compreensão e significância diz respeito, de maneira igualmente originária a todo 

ser-no-mundo. A significância é a perspectiva em função da qual o mundo se abre como tal, 

no Dasein a função e a significância se abrem e isso comprova que o ser-aí é um ente que, 

como ser-no-mundo, ele próprio está em jogo. Ao ser-aí pertence a possibilidade de ser livre 

para o seu poder-ser mais próprio, o Dasein é pura possibilidade de ser que está entregue a 

sua responsabilidade. 

Nesse reconhecimento o ser-aí tem a oportunidade de sair do impessoal e caminhar ao 

encontro do ser autêntico. Heidegger também ressalta a importância dos humores para a 

compreensão do ser e, nesse sentido, tratamos de mencionar dois humores que são 

fundamentais para a compreensão do ser, o tédio e a angústia. A angústia, como foi exposto, é 

constitutiva do ser-no-mundo, por meio dela nos colocamos diante da compreensão do mundo 

e das nossas possibilidades. A angústia desperta no Dasein a compreensão das suas condições 

de existência e, dessa forma, se ilumina para o ser-aí a sua finitude, seus limites, o ser tem 

diante de si a possibilidade de se aproximar da compreensão de si e do mundo.  

A questão do tédio foi brevemente desenvolvida para ressaltar a importância da 

compreensão dos humores, pois a compreensão coloca o ser-aí no caminho para o 

entendimento do mundo e do ser de maneira própria. No tédio profundo, nos sentimos vazios 

de tudo aquilo que nos cerca, até de nós mesmos, parecendo não haver mais nada que possa 

nos completar. Heidegger, no entanto, assinala a possibilidade do instante como um 

rompimento do tédio, pois aponta para um olhar singular, que denomina o olhar para a 

respectiva situação na qual o ser-aí se encontra. Na angústia, angustiamo-nos sempre que nos 

encontramos diante de nós mesmos e de nossas possibilidades, a morte desperta angústia no 

Dasein, pois informa a sua condição de ser-para-o-fim. Esse movimento de saída do 

impessoal para o ser-aí próprio é necessário, uma vez que possibilita ao Dasein o chamado 

salto para a Região do pensamento que se dispõe a ouvir o apelo do ser.  
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Na segunda parte da nossa pesquisa, apresentamos o pensamento de Heidegger acerca 

da questão da técnica e suas implicações na vida humana. A técnica moderna, a tecnologia, a 

maquinização do mundo e a transformação da natureza em reserva de recursos naturais parece 

ter despertado em Heidegger o desejo de colocar a técnica sob questão. O questionamento 

ontológico da técnica visa o relacionamento próprio com sua essência, uma vez que o homem 

se afastou do ser e perdeu-se também de sua essência. O mundo técnico, por meio de seus 

grandes empreendimentos e das suas máquinas, envolve o homem e transforma as suas 

necessidades em vontade de poder tudo dominar. A técnica dá poder ao homem, nesse 

sentido, o homem passa a controlar a natureza e os demais entes que estão aí no mundo. 

Quando a natureza passou a ser vista como mero fundo de reserva para a extração de 

recursos naturais, o homem começou a perder o cuidado com o que antes vivia em ligação 

essencial. A técnica artesanal, diferentemente da técnica moderna, permitia que o homem 

tivesse uma compreensão de si e do seu mundo de acordo com sua medida, existia o contato 

direto com aquilo que era produzido (poíesis), cada etapa da produção representava um 

reconhecimento do sentido do que estava sendo feito. Existia o respeito com relação à 

natureza e com o processo de produção na feitura do objeto. Heidegger cita a relação do 

camponês com a terra como uma correspondência harmoniosa, pela qual o terreno não é 

agredido, nem visto como mero recurso que deve ser explorado, mas como o lugar ao qual o 

camponês confiava o crescimento do seu alimento. O camponês depositava a semente ao solo 

e confiava a ele o cuidado para o crescimento. Na técnica atual o homem se vê desarraigado 

da natureza e do seu próprio ser, a confusão gerada pela técnica moderna distancia o homem 

de si mesmo e da essência das suas próprias relações. 

As formas de produção da técnica moderna não se preocupam com o processo de 

produção das coisas, não se preocupam com a feitura em si do objeto, mas somente com o 

produzir para preencher espaços vazios. Na techné antiga existe fundamentalmente uma 

compreensão que está na base de cada ato de produção, é ao mesmo tempo um abrir, um 

desencobrir as coisas dentro do mundo que funda. Heidegger compreendeu que a arte como 

techné pertence à poíesis, que conduz do encobrimento ao desencobrimento. A arte, nesse 

sentido, se apresenta como o modo da verdade que faz brilhar o seu desencobrimento como 

desencobrimento, ao contrário da essência da técnica moderna que se desencobre como busca 

incessante pela provocação e, por conseguinte encobrindo o seu próprio caráter de 

desencobrimento ao calcular a natureza como fundo de reserva. 

A técnica moderna tenciona transformar a natureza em algo sempre disponível para a 

exploração constante. A técnica tem a pretensão de dominar o ser e calcular-lhe o sentido 
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tecnicamente. A linguagem técnica é um meio de exercer essa dominação, pois ela oculta o 

sentido dos entes e o seu modo de ser-aí enquanto produção. Dessa forma, o questionamento 

da técnica moderna está, segundo Heidegger, mal colocado como questão, uma vez que o que 

é essencial na técnica moderna não está sendo capturado pelo homem. O saber em que 

consiste a técnica só se releva no ente, quando se funda metafisicamente ou compreende essa 

fundamentação como necessidade indispensável, como parte ou parcela de sua constituição 

essencial para a compreensão da relação entre a técnica e a sua essência, que segundo 

Heidegger, não possui nada de técnico. 

Heidegger ressalta a importância de se relacionar com a essência da técnica moderna, 

(Gestell) armação, que designa o tipo de desencobrimento que rege a técnica moderna, mas 

que em si mesmo não é nada técnico. Na Gestell, dá-se um tipo de consonância onde a técnica 

moderna desencobre o real, como disponibilidade. Dessa feita, a técnica moderna acaba por se 

tornar, no âmbito da modernidade, o modo fundamental de compreensão do ser. Com isso, 

Heidegger consegue aproximar a questão da técnica moderna da história do esquecimento do 

ser na tradição metafísica. Heidegger chama de “armação” o chamamento que a existência 

nos faz, por meio de um principio de interpelação que endereçamos a nós mesmos, um 

mandato ou destino que nos impomos. “A [armação] se torna a essência da técnica por ser 

destino do desencobrimento, nunca por ser essência, no sentido de gênero e essentia [de um 

conjunto]” (RÜDIGER, 2014, p. 124). Nesse sentido, Heidegger nos orienta para a 

necessidade de compreender o perigo da armação que nos direciona para a possibilidade do 

relacionamento próprio com a essência da técnica. Onde existe o perigo cresce também o que 

salva. 

O perigo se apresenta para o ser-aí, por meio do destino do desencobrimento que se 

aparece para nós como a ameaça total e definitiva da dominação da técnica por toda a terra. 

Dessa feita, surge a necessidade de se voltar para a essência da técnica, pois o que vige na 

técnica é a vontade de poder que leva o homem para o modo técnico de ser-no-mundo com os 

outros. O homem da era técnica encontra-se desafiado de forma decisiva a se comprometer 

com o desencobrimento, pois é por meio dessa relação que ele exerce a sua vontade de poder 

sobre a natureza. O camponês cuidava e vivia dos frutos nascidos da terra, visando o 

crescimento conjunto, mas as máquinas criadas pela técnica moderna, ao invés, provocam e 

extraem da terra os recursos para serem armazenados e empregados em novas atividades 

maquinísticas. 

O mundo técnico é o mundo do desenvolvimento, do crescimento e aperfeiçoamento 

das coisas que estão-aí como entes simplesmente dados. No mundo técnico, o ser é 
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novamente esquecido e o seu apelo é proferido ao homem por meio da percepção do perigo 

salvador. Quando no mundo se instala a confusão gerada pela técnica, o ser se torna parte do 

maquinário e não consegue enxergar o perigo que o ronda. O perigo de se manter no 

impessoal, o perigo de não compreender a importância da essência da técnica, de não ouvir o 

pronunciar do ser, pode assim, estacionar o homem na incompreensão de si-mesmo e do ser. 

No ultimo tópico, da segunda parte do nosso trabalho, abordamos a questão da 

serenidade, que se apresenta para nós como o sim e o não diante da técnica, a possibilidade de 

enraizamento do ser no cuidado com o ser e com sua verdade. A serenidade é a livre escolha 

de ser, é o encontrar-se com o si mesmo próprio, é o aguardar livre de todo querer que dá ao 

ser a oportunidade de sentir-se arraigado em sua Região. Esta pesquisa tentou apresentar de 

forma clara a importância de se ouvir o apelo do ser e quais os perigos de não se relacionar 

propriamente com a essência da técnica, que acaba por determinar nosso modo de ser e viver 

no mundo. Heidegger ressalta a importância do relacionamento com o ser, que pode dar-se 

como horizonte possibilitador de toda compreensão de mundo. Nesse sentido, ressaltamos a 

nossa iniciativa de trazer para a luz a relação do homem com a técnica moderna e sua 

essência, a constituição do ser-no-mundo, o ser cotidiano na sua forma impessoal e a 

necessidade do homem voltar-se para o ser na busca pela compreensão do ente na totalidade. 
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