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INTRODUÇÃO 

 

 Desde Ser e Tempo o homem é visto como aquele ente privilegiado, pois já está 

sempre na abertura para o ser, na qual ele acolhe o ser dos entes, constituindo 

ontologicamente o mundo e onticamente a metafísica e a técnica. Como ser e ente 

copertencem na diferença ontológica, podemos dizer que a metafísica e a técnica têm o modo 

de ser mundano. 

 Considerando que Heidegger, em diversas passagens da sua obra, afirma que seu 

pensamento posterior a Ser e Tempo é, na verdade, a radicalização de uma única questão – a 

saber, a pergunta sobre o sentido do ser – que esteve presente ao longo da sua trajetória 

filosófica, partiremos da ontologia fundamental de Ser e Tempo, para tratarmos da segunda 

fase do seu pensamento, caracterizado pela hermenêutica ontológica, que trata das épocas da 

história do ser. Recortaremos, então, aquilo que nos interessa dentro desta segunda fase, isto 

é, a hermenêutica epocal da modernidade, que se mostra como “a questão da técnica”. 

 Assim, este trabalho monográfico se divide em dois capítulos. O primeiro, chamado 

“Metafísica e Esquecimento do ser”, tem por objetivo introduzir algumas noções 

determinantes da primeira fase da filosofia de Heidegger, afim de preparar a exposição da sua 

filosofia tardia. Desse modo, o conceito de diferença ontológica nos permitirá ter uma visão 

geral da ontologia heideggeriana. Tendo em mente este horizonte, poderemos então apontar o 

que o autor entende por metafísica, visto que ela está fundada na dinâmica de destinação do 

ser, que se configura em épocas históricas marcadas pelo esquecimento do ser. Em seguida, 

encerrando tal capítulo, trataremos de expor o caráter metafísico da história, o que se fará 

visível na modernidade, com a era tecnológica.  

No segundo capítulo, “Técnica e ek-sistência”, delinearemos o desenvolvimento da 

questão central desta pesquisa, isto é, a relação entre homem e técnica, em outras palavras, 

pretendemos mostrar o papel que cabe ao homem na era da técnica moderna. Com o termo 

“ek-sistência” queremos indicar aquilo que é próprio do homem, o lugar que lhe cabe 

incondicionalmente, a saber, sua copertença ao ser. Visto que desde Ser e Tempo o homem 

possui um privilégio diante dos outros entes, a sua abertura para o ser, indicaremos a 

necessidade de unirmos de algum modo a chamada primeira fase à segunda fase do 

pensamento heideggeriano. Com as Considerações Finais, pretendemos reunir e ratificar as 
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respostas encontradas ao longo deste percurso de indagações, expondo as evidências que se 

estabeleceram.  

 A discussão que subjaz a este trabalho é a seguinte: em que medida a questão da 

técnica reflete a estrutura da metafísica moderna?  O homem é, na modernidade, o sujeito que 

dispões dos entes, explorando-os, contudo, esta concepção esgota aquilo que é o homem e, 

consequentemente, o real? As respostas a tais questões estão ligadas à ek-sistência, palavra 

que explicita o modo de ser do homem, como lugar de acontecimento da verdade do ser. 

 Para o desenvolvimento destas questões recorreremos à leitura de comentadores, tais 

como Richard Rojcewicz, em The Gods and Technology: a Reading of Heidegger; Rubem 

Mendes de Oliveira, em A questão da técnica em Spengler e Heidegger; e Michael E. 

Zimmerman, com a sua obra Confronto de Heidegger com a Modernidade: tecnologia, 

política e arte. O primeiro deles tem a sua importância na explicitação da questão específica 

da tecnologia moderna, tornando a leitura do texto heideggeriano mais clara, esmiuçando-o 

pormenorizadamente. Com Rubem Mendes de Oliveira, encontramos a questão da técnica 

ligada ao todo da obra heideggeriana, tornando possível a compreensão de sua unidade. 

Enfim, a terceira obra citada merece destaque devido à sua leitura crua dos textos 

heideggerianos, sempre os colocando em suspeita, abrindo-nos o olhar para um horizonte que 

está além dos textos. Trata-se de reconhecer as possíveis contribuições e equívocos de 

Heidegger relativos à questão da técnica, tal visão crítica nos dá a possibilidade de 

desenvolver este trabalho monográfico sem nos prender cegamente aos conceitos do autor, ao 

mesmo tempo em que reconhecemos que tais críticas não desclassificam ou tornam menor a 

obra do filósofo.  

 Afim de encerrarmos esta introdução com uma precaução diante da leitura que aqui se 

inicia, sugerimos tal fragmento retirado de uma entrevista de Heidegger, em 1969: 

Eu devo dizer, de início, que eu não sou contra a técnica. Jamais falei contra a 

técnica e tampouco contra o que se chama caráter “demoníaco” da técnica. [...] 

Porém, trata-se de compreender a essência da técnica e do mundo técnico. Na minha 

opinião, isso não pode ser feito enquanto nos movermos, no plano filosófico, dentro 
da relação sujeito-objeto.1 

 

 Com este mesmo fim, Kostas Axelos ilumina previamente a leitura dos textos da 

segunda fase heideggeriana: 

                                            
1
 WISSER, Richard. Entrevista concedida por Martin Heidegger. O que nos faz pensar, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 10, p. 11-17, outubro de 1996. 
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Muitas vezes se acusa Heidegger de hostilidade, de recusar a técnica, de uma atitude 

e posição retrógrada quando não reacionária. Segundo essa crítica muito espalhada, 

uma saudade romântica, uma mente anti-moderna e não progressista caracteriza a 

obra de Heidegger, ao que acrescenta a acusação de falta de caráter científico [...]. 

Quando fala, Heidegger fala muitas vezes de pastores, camponeses e campos, de 

caminhos do campo e caminhos silvestres, de árvores e montes. Tudo isso cria um 

tom agrário e campesino.2  

 

  O objetivo e a perspectiva da nossa pesquisa consiste em retirar previamente a idéia 

de que a questão da técnica é tratada como uma crítica no sentido de uma simples negação ou 

rejeição da técnica, como se ela fosse algo, em si, recusável. As páginas seguintes têm como 

foco mostrar a interpretação heideggeriana da modernidade, entendida no sentido de uma 

investigação acerca dos conceitos ontológicos que estruturam a técnica e o modo de ser do 

homem moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 AXELOS, Kostas. Introdução ao pensamento futuro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969. p. 21-22. 
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I METAFÍSICA E ESQUECIMENTO DO SER 

 

 O conceito de diferença ontológica é fundamental para entendermos a história da 

metafísica, enquanto história do esquecimento do ser. Tal diferença não é nomeada mas é 

tematizada em Ser e Tempo. No texto Sobre a essência do fundamento ela surge pela primeira 

vez enquanto tal. Vale dizer que na época de Ser e Tempo a diferença surge em meio ao 

contexto da analítica da presença, como diferença entre o ôntico e o ontológico. 

Resumidamente podemos dizer que a diferença surge no mundo a partir da presença, a partir 

da estrutura existencial da presença. Após tal obra, o foco estará no próprio acontecer 

histórico do ser que põe a diferença no mundo. 

 A diferença é enviada ao homem através da história do esquecimento do ser como 

modos constitutivos da história da metafísica. Assim, este esquecimento que domina a história 

ocidental é o esquecimento daquilo que o determina e que, ao mesmo tempo, prepara o seu 

caminho, o propicia: a diferença ontológica. Tal esquecimento se baseia no fato de toda a 

filosofia insistir num questionamento que visa o ser enquanto ser do ente, desse modo, sempre 

recolhendo o ser em favor do ente, melhor dizendo, sempre classificando o ser como 

fundamento para o ente. O ser sempre foi visto a partir do ente, ou seja, foi determinado 

ônticamente. Assim ocorre uma entificação do ser, o que se esquece nesse modo de investigar 

que caracteriza a metafísica tradicional é a diferença entre ser e ente. 

 Contudo, o impensado da metafísica é aquilo que a determina, somente o espaço 

aberto pela própria diferença é que possibilita o esquecimento do ser, ou seja, a instauração da 

metafísica e o seu modo incompleto de tratar o ser. A diferença possui esse papel para a 

metafísica porque nesta imbricação entre ser e ente dá-se o retraimento do primeiro, em favor 

do segundo. Logo, o esquecimento é também esquecimento da retração do ser. 
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I. 1 SER, DESTINO E DIFERENÇA ONTOLÓGICA 

 

 Partindo do contexto conceitual de Ser e Tempo, ou seja, de uma ontologia 

fundamental enquanto analítica da presença
3
 (Dasein) sabemos que o ser não é o conceito 

mais abstrato ou mais evidente – como quis a tradição. Contudo, ainda assim o ser é aquilo 

que não se deixa ser definido, se fechar num conceito, ele sempre escapa a definição. Por isso, 

busca-se alcançar o sentido do ser, seus traços, que podem ser vistos na analítica da presença, 

como aquele ente que compreende o ser no horizonte da temporalidade. 

 Sem levar em consideração agora as diferenças entre o pensamento heideggeriano em 

Ser e Tempo e o seu pensamento posterior, podemos dizer que no segundo momento da sua 

obra, o autor mantém a idéia de que o ser é irredutível a um conceito, enquanto definição de 

essência, no sentido de quididade. Mas, não podemos afirmar que o ser é algo de inatingível, 

que se situa num plano transcendental, com o qual nós não temos contato e por isso não 

podemos nos pronunciar tampouco saber algo acerca dele. Antes, somos constituídos pela 

compreensão de ser e, nesse sentido, o definimos e o significamos a cada vez que 

compreendemos o ser de um ente. 

 Na segunda fase do seu pensamento, a qual iremos focar preferencialmente neste 

trabalho monográfico, o ser se doa enquanto diferença ontológica, esta por sua vez é um jogo 

entre homem, ser e ente, que configura a nossa história como época do desvelamento do ser. 

Este cruzamento entre ser e homem – que envolve consequentemente o ente – é o que 

Heidegger chamará de Ereignis, termo que traduziremos como acontecimento-apropriação. É 

o evento originário que doa ser, neste sentido, é uma dinâmica, um movimento. Isto quer dizer 

que mesmo que não possamos delimitar o que o ser é, podemos indica-lo por alguns 

caminhos, revelando a sua multiplicidade de doação. Assim, Ereignis consiste em uma das 

tentativas de mostrar o caráter de doação originária que pertence ao ser. 

 Para alcançarmos uma explicação daquilo que se entende por ser, vamos partir daquilo 

que lhe é essencial na sua dinâmica: a sua diferença com o ente, isto é, a diferença ontológica. 

A partir dela podemos seguir para mostrar as várias faces que o ser comporta, mostrando 

também como a história se dá num envio que compõe o nosso destino. 

                                            
3
 Optamos pela tradução atual brasileira do termo Dasein para “presença”, feita por Márcia Schuback. 
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 Segundo a tradição filosófica, “ser” é a palavra com máxima universalidade e 

consequentemente com a maior envergadura. Falar do ser é lidar com algo fugidio, vacilante, 

pois não o encontramos em meio às coisas do nosso cotidiano. Para Heidegger, isto ocorre 

porque o ser não pode ser tratado como um ente, entre eles há a diferença que possibilita 

“todo diferenciar e toda diferencialidade”
4
: a diferença ontológica.  

 Tal diferença é chamada “ontológica” por dizer respeito a todo ente do ponto de vista 

do ser. Não devemos entendê-la como uma diferença de gênero, ou ainda, como se o ente 

fosse um exemplar do ser. Contudo, apesar da aparente distância, estamos em contato com a 

diferença entre ser e ente quando fazemos afirmações do tipo: “O livro é dele” ou “A taça é de 

cristal”. Por quê? “[...] no “é” o ser se nos abre e manifesta numa multiplicidade de modos.”
5
  

Isto acontece porque todo ente é no ser, ente, por sua vez, é tudo aquilo de que falamos, que 

lidamos em geral. O ente é o que nos cerca constantemente. 

 Pensamos na palavra “abracadabra”, esta para nós é sem sentido, mas o mesmo não 

ocorre com “ser”. Ao passo em que deixamos que os entes sejam ao nosso redor, na nossa 

vida de todos os dias, em nossas tarefas cotidianas, então nos parece que já sabemos o que é 

ser e não ser. Pois, na lida com os entes, os julgamos e decidimos sobre seu ser e não ser. É 

isto que as frases citadas no parágrafo anterior nos indica.  

 Se por acaso admitimos que não temos nenhuma compreensão do que significa “ser”, 

nesse caso ocorreria que simplesmente não haveria linguagem alguma, pois não poderia se 

manifestar nada em palavras. Isso se explica pelo fato de que quando afirmamos algo  

qualquer sobre um ente, nós o compreendemos em seu ser. Se o ser do ente  não fosse 

expresso em palavras e significados, não poderíamos ser isto que somos. 

 A compreensão que temos do ser é sempre indeterminada, contudo, é também sempre 

certa para nós. Assim, devemos tentar desocultar aquilo que se mantém oculto para nós: a 

compreensão do ser. Isto que compreendemos de forma ambígua chamamos de sentido. 

Sentido é o que se manifesta do ser, é a sua manifestação. 

 Atualmente vemos a linguagem como meio de expressão, como instrumento, ou seja, a 

linguagem reproduz o ente vivido. A palavra é definida em relação à sua forma, ao seu 

significado e à coisa que representa. Da mesma forma achamos que podemos definir a palavra 

                                            
4 HEIDEGGER, Martin. Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: Mundo, Finitude, Solidão. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2006, p. 408. 
5 HEIDEGGER, Martin. Introdução à Metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999, p. 116. 
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“ser” a partir destes três critérios. Querer investigar o ser a partir desta via seria, para 

Heidegger, agir como alguém que tenta estabelecer os movimentos da matéria através de 

estudos gramaticais acerca do termo “átomo”, ao invés de investigar com os necessários 

experimentos físicos. 

 Assim percebemos o caráter especial da palavra “ser”. O ser não é ente e tampouco é 

entidade constitutiva de algum ente. O ser do edifício não é algo como o telhado e o portão. 

Logo, à palavra ser e à sua significação não corresponde objetivamente a coisa alguma. 

 A análise acerca da diferença ontológica no período que precede a virada (Kehre) – 

entre o fim da década de 1920 e início da década de 30 – é marcada pela explicitação da 

compreensão do ser, como vimos, assim como da temporalidade como horizonte da 

compreensão que “pertence” à presença. Explicitaremos agora um pouco mais 

detalhadamente como a questão da diferença ontológica está colocada no chamado “primeiro” 

Heidegger, afim de que possamos ter uma noção geral de como esta foi uma questão central 

em toda sua obra. 

 Segundo Heidegger, a importância da conceituação do tempo por Aristóteles está em 

expressar filosoficamente aquilo que se entende como sendo o tempo no sentido vulgar, neste 

sentido, o tempo é entendido como sequência de “agoras”, que se dá como uma série 

unidirecionalmente dirigida, irreversível e infinita. É deste modo que fazemos uso do relógio 

e do tempo como algo numerável. 

 Esta compreensão vulgar somente pode ser entendida a partir da temporalidade, isto é, 

do tempo originário, em seu conteúdo fenomenológico, pois aquilo que entendemos 

cotidianamente por tempo pertence e surge da temporalidade. Isto acontece porque a presença 

é um ente temporal em seu ser, o único dentre todos os entes. Esta sua peculiaridade o 

distingue dos entes chamados intramundanos, dos quais apenas podemos dizer que se dão no 

tempo, mas não possuem o tempo como parte da sua estrutura existencial. 

 De acordo com a analítica existencial da presença, sabemos que o homem é 

determinado estruturalmente como ser-no-mundo. Esta estrutura é uma unidade que revela o 

copertencimento entre elementos distintos: presença e mundo. A presença se constitui 

enquanto ela constitui o mundo. Mundo para Heidegger não é a soma dos entes subsistentes, 

tampouco é a reunião dos entes naturais, ele é o conjunto das relações referenciais que a 

presença desenvolve ao se compreender na lida com os entes que estão dados e em sua 



14 

 

relação com as outras presenças. A presença se compreende na medida em que compreende os 

entes e as outras presenças, isto é, ao compreender o ser, a presença se compreende a si 

mesma. Por este motivo, ou seja, por conservar um privilégio ontológico, é que a presença é o 

ente que deve ser interrogado, na analítica existencial, para a construção da ontologia 

fundamental. 

 Devemos entender a compreensão do ser distinguindo tal compreensão de um 

comportamento cognoscente, como um modo determinado de conhecimento. Na verdade, na 

compreensão entendida neste sentido, como conhecimento, a compreensão do ser já está dada; 

pois no comportar-se com o ente, qualquer que seja, já estará desvelado o seu ser. Isto é, ser 

sempre quer dizer ser de um ente, assim, toda lida do homem, que envolve necessariamente 

entes, será iluminada por uma compreensão do ser que é prévia a toda atividade do homem no 

mundo.  

Mas a compreensão do ser se encontra sempre já na base de todo 
comportamento do Dasein a respeito do ser, seja na natureza ou na história, 

seja teórico ou prático, então é evidente que não cabe determinar 

suficientemente o conceito de compreensão se me oriento somente em um 

determinado modo de comportamento cognoscível a respeito do ente.6 

 

 Logo, o conceito de compreensão como um certo modo de conhecer é insuficiente 

para tratar de algo que orienta todo o nosso comportamento e é anterior aos processos 

cognoscivos. Faz-se necessário que possamos conceber a compreensão do ser num conceito 

suficientemente originário, que possa abarcar toda a grandeza que a compreensão representa 

para a existência do homem. 

 O compreender não pode ser uma maneira de conhecer visto que é uma determinação 

fundamental da existência da presença. Nesse sentido, “existir é essencialmente, ainda que 

não somente, compreender”
7
, somente assim o compreender pode ser condição de 

possibilidade para todo modo de comportamento concreto da presença, assim como do 

conhecer. Podemos afirmar que o homem está sempre mergulhado numa compreensão do ser, 

que significa um desvelar-se. O que isso implica? O homem cotidianamente está envolvido na 

lida com os entes, com os seus afazeres e suas ocupações em geral. Nesse comportamento 

com o ente, há algo prévio que ilumina a lida. Esse prévio, que já nos tomou antes de tudo, é 

                                            
6
HEIDEGGER, Martin. Los Problemas Fundamentales de la Fenomenología. Madrid: Editorial Trotta, 2000, 

p.331. 
7Idem. Ibidem, p.332. 
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isso que chamamos compreensão do ser. Sabendo que todo ente é no ser, e assim o ser é 

sempre ser de um ente, é preciso que estejamos já numa compreensão a cada vez que nos 

colocamos no mundo. Este é o nosso a priori, que constitui a nossa existência que é, por sua 

vez, transcendência. 

 Posso me dirigir ao ente porque cabe à compreensão também o caráter de projeto. Isto 

é, a compreensão projeta o próprio ser em direção a algo, relacionando-se assim ao poder-ser 

que é o homem. Desse modo, o ser é compreendido de forma pré-ontológica, pois ele é 

compreendido de forma não objetiva, esta acontece na significação do ser. 

 Não podemos dissociar a compreensão da estrutura do ser-no-mundo. Só há mundo se 

existe presença. A mundanidade do mundo não é a soma dos entes intramundanos, mas sim 

um conjunto referencial originário da compreensão de ser, na medida em que esta proporciona 

o desvelamento dos entes em sua cadeia de referências. Isso é possível porque o ente que nós 

somos é o transcendente. 

 Transcender quer dizer ultrapassar. Porque a presença é ser-no-mundo, ela é um ente 

que está além de si mesmo e que existe em direção a mundo. Existir quer dizer ultrapassar, ou 

estar aberto. Diferente de Kant, que vê a transcendência como condição de possibilidade para 

o conhecimento, Heidegger acredita que a transcendência é a própria presença, pois, segundo 

o mesmo, sua concepção acerca da transcendência vai além daquela desenvolvida por Kant, 

na medida em que a radicaliza. 

 O projetar-se que estrutura a compreensão de ser de presença a determina como 

antecipação. Nos relacionamos com os entes na medida em que os projetamos numa rede de 

referencialidade, ou seja, numa rede de para-quê. Assim, a lida é caracterizada pela 

antecipação. Esta por sua vez fundamenta-se no tempo originário, ou, ekstático. 

 A temporalidade ekstática é uma unidade das três êxtases do tempo: atualidade, vigor 

de ter sido e porvir. Além do seu caráter extático, o tempo tem um caráter horizontal, 

entendido como abertura na qual o ser se desvela e na qual a presença compreende e dá 

sentido ao ser dos entes. Sendo assim, a temporalidade é, em sua unidade extático-horizontal, 

a condição de possibilidade para a transcendência da presença, visto que o tempo fornece o 

horizonte da compreensão do ser na qual a presença sempre está submersa. Fundamentando a 

compreensão do ser, a temporalidade ekstática também proporciona a lida com os entes em 
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geral. Como a temporalidade permeia a compreensão do ser e o desvelamento do ente, a 

diferença ontológica se dá pela via da temporalidade na existência da presença. 

O Dasein conhece algo como o ser. Compreende, enquanto existe, o ser, e se 

comporta em relação ao ente. A distinção entre o ser e o ente está aí [ist das] 

latente no Dasein em sua existência. Assim, existência significa “estar 

levando a cabo esta distinção.”8 

 

 A diferença ontológica tem lugar na presença, em sua existência, mesmo que ela não 

tome consciência disso, não é necessário que ela distinga o ser do ente para existir na 

diferença ontológica. A diferença se manifesta sem chamar a atenção porque a presença é pré-

ontológica, o que quer dizer que, mesmo sem o ser se tornar explícito, a diferença está latente 

na existência da presença. O ser e o ente se copertencem, contudo, se desvelam de forma 

diferente e portanto não podem ser compreendidos numa relação de identidade. 

 Em 1929, na obra Os conceitos fundamentais da metafísica: Mundo, Finitude, 

Solidão, Heidegger nos diz que apesar da diferença fundamental entre ser e ente, ambos 

“continuam de qualquer modo ligados um ao outro em meio à diferença: a ponte entre os dois 

é o “e”.”
9
 Assim percebemos que, corriqueiramente, ao falarmos destes dois elementos, 

falamos sempre: ser e ente. 

 Contudo, não sabemos o que dizer propriamente a respeito do ser. Apesar de nos 

movermos dentro do acontecimento da diferença ontológica, não sabemos onde identifica-la. 

Tal diferença é difusa, não podemos determina-la de uma vez, esgota-la num conceito. Ela 

acontece a cada vez que um ente é determinado pelo seu ser. Pertencendo ao movimento 

fundamental da presença, a diferença ontológica é como que um ponto de partida para a 

compreensão de ser da presença em sua existência. 

Chamamos de “ente” muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de 

que falamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e como nós 

mesmos somos. Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no ser 

simplesmente dado (Vorhandenheit), no teor e recurso, no valor e validade, 

no existir, no “dá-se.”10 

 As considerações que fizemos até o momento tocam a questão da diferença ontológica 

na fase que antecede o período da “virada” do pensamento heideggeriano. Após 1930, há uma 

mudança de foco em seu pensamento, saindo da analítica da presença, partindo diretamente 

                                            
8 Idem. Ibidem, p. 379.  
9 Idem. Os Conceitos Fundamentais da Metafísica: Mundo, Finitude, Solidão, p.408. 
10 Idem. Ser e Tempo. Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p.42. 
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para o acontecer do ser em seu desvelar historial. Como o próprio filósofo nos diz, este 

momento de sua obra é uma tentativa de continuar o questionamento inaugurado em Ser e 

Tempo, contudo, de uma forma mais radical: “É a tentativa, sempre repetida desde 1930, de 

dar uma forma mais radical ao questionamento de Ser e Tempo. Isto significa: submeter o 

ponto de partida da questão articulada em Ser e Tempo a uma crítica imanente.”
11

 Ora, se o 

autor assim nos fala, não podemos enxergar estes dois momentos de forma isolada, como se 

um não tivesse nada a ver com o outro. Por isso, passamos agora do chamado “primeiro” ao 

“segundo” Heidegger. 

 Nesta fase, para falar sobre a verdade do ser, o filósofo faz uso de vários termos como: 

clareira, nada, presentar, abismo, desvelamento e acontecimento-apropriação. Segundo suas 

palavras, para penetrarmos neste âmbito, que aos olhos de desavisados pode parecer tratar-se 

de mística, devemos nos empenhar num salto ao abismo. Ele nos diz também que isto 

concerne ao passo de volta. O que isso tudo quer dizer? 

 Observemos: “Ser mostra-se como sobrevento desocultante. Ente enquanto tal aparece 

ao modo do advento que se oculta no desvelamento.”
12

 Imediatamente percebemos que há 

uma semelhança entre ser e ente, que pode ser vista nas palavras parecidas: sobrevento 

desocultante e advento que se oculta. Logo, apressadamente já podemos dizer que a diferença 

ontológica guarda também uma relação de reciprocidade. O que quer dizer que ela guarda 

uma separação e, concomitantemente, uma união. 

 Já sabemos que só podemos pensar o ser na sua diferença com o ente, assim como 

também já sabemos que o ser é sempre ser de um ente e o ente só “é” no ser, ou, em seu ser. 

O desvelamento do ser, sua manifestação ou doação, acontece no ente, nunca fora dele. O ser 

se realiza intrinsecamente no ente, na sua presença enquanto ente. Ele dá lugar ao ente, isto é, 

ele é o próprio deixar-ser o ente, e nada além disso. 

 Este deixar-ser pode ser entendido como fundamento, se retiramos o conteúdo 

metafísico deste termo. Ser como fundamento do ente quer dizer que o primeiro se retira para 

dar lugar ao segundo. Não quer dizer nada a ver com causalidade, o ser não “age” como 

causa, sendo o ente o seu efeito. Assim, “fundamento” aqui tem um sentido de abertura, que 

faz com que Heidegger chame o ser de clareira no sentido do aberto que ilumina o ente e o 

deixa-ser. Tudo que está dado está iluminado pela clareira. 

                                            
11 Idem.  O Fim da Filosofia. In: Heidegger; Conferências e escritos filosóficos, p.70. 
12 Idem. Identidade e Diferença. In: Heidegger; Conferências e escritos filosóficos, p.198. 
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 É neste mesmo sentido que devemos entender o termo alétheia como desvelamento. 

Desse modo, o termo receberá uma nova interpretação, não devemos achar que se trata de 

uma apologia aos primeiros pensadores, comumente chamados de pré-socráticos. A alétheia é 

o desvelamento do ser, que corresponde ao mesmo tempo a uma ocultação. Experimentamos a 

alétheia a todo momento em que comportamos mundo, mesmo que não o saibamos. Quando a 

presença enuncia algo qualquer sobre um ente qualquer, ele está se movendo no âmbito que já 

foi aberto pela alétheia ou clareira. 

 Como o ser não se esgota, não pode ser reduzido a um conceito – o que equivaleria a 

uma entificação – logo, o ser se preserva ao passo em que se oculta. Dissemos acima que 

pertence a alétheia um ocultar-se que é também retração, dissimulação ou ainda velamento. 

Este vocabulário revela a ambivalência que faz parte do ser, algo que segundo Heidegger foi 

rejeitado por toda a história da filosofia que insistiu em enxergar o ser apenas em seu caráter 

de desvelamento, negando assim seu caráter de velamento. A alétheia revela como o ser se 

preserva enquanto se mostra na diferença ontológica. É este movimento de conservação e de 

exposição que caracteriza a clareira como fonte originária, ou seja, a verdade que protege a 

multiplicidade do real. 

 Recapitulando o que foi dito, podemos dizer que a diferença ontológica não apenas 

diferencia, e assim separa, ente e ser, como também os une. Tal união pode ser pensada como 

fundamentação, enquanto relação de reciprocidade. Vejamos, enquanto desvela o ente, o ser é 

sobrevento desocultante. O ente, como aquilo que está oculto no desvelamento, é advento. 

Esta é uma relação de tensão recíproca, é uma imbricação de abertura e fechamento que 

marca a diferença ontológica e a torna circular. Desse modo, é permitido dizer que o ser, 

sendo o deixar-ser o ente, é o seu fundamento; o ente, por sua vez, funda o ser ao seu modo, 

pois é a plenitude do ser, é a sua realização mais íntima, é o seu ápice. No entanto, não 

podemos deixar de lembrar que o ser é também o sem-fundamento, no sentido de que não 

podemos de nenhum modo falar em causa, ser é essencialmente fundamento, mas nunca 

poderá ter um fundamento que o fundamente. Por isso falamos em abismo. 

 Se há uma palavra que simboliza todas as relações que compõem o ser no pensamento 

tardio de Heidegger, esta palavra é Ereignis. Tal palavra é um espaço para impor o sentido 

verbal que possui o ser. Utilizaremos a sua tradução por acontecimento-apropriação ou 

acontecimento apropriativo. Devemos cuidar para não identificarmos ser e Ereignis, não se 

trata de uma substituição de termos. 
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 O acontecimento-apropriação, em seu sentido verbal e dinâmico, aproxima ser e ente. 

Ele é o movimento de doação do ser, no qual o ente encontra o que lhe é próprio, deste modo 

o acontecimento-apropriação é doação de ser de um ente. Esta doação se dá na apropriação 

recíproca de ente e ser: o ser se abre e então o ente acolhe tal abertura, correspondendo a ela. 

Este cruzamento será tratado melhor no capítulo II, onde falaremos sobre a ek-sistência. Por 

isso, focaremos prioritariamente aqui na apropriação de ser e tempo que pertence ao 

acontecimento apropriador. 

 Como é sabido, o ser não se confunde com ente, logo, o ser não é. O ser se dá, é pura 

doação. O mesmo se passa com o tempo, o tempo dá-se, não é nada entitativo. A doação do 

ser é o seu presentar, que quer dizer destinar. O ser se dá como destino, no sentido de um 

envio, compondo a sua história. Este destinar, enquanto é um demorar, repousa no tempo. Ao 

tempo, por sua vez, pertence um alcançar. O que isto quer dizer? O tempo acontece e dá 

sentido ao ser numa unidade ekstática composta pelo vigor de ter sido, porvir e atualidade. 

Isto significa que as três ekstases do tempo se alcançam e se conservam em uma 

reciprocidade, quer dizer, elas nunca acontecem separadamente. 

 O acontecimento-apropriação surge neste contexto de doação de ser e tempo. Segundo 

Heidegger, “aquilo que determina a ambos, tempo e ser, o lugar que lhes é próprio, 

denominamos: das Ereignis (o acontecimento-apropriação).”
13

 Tempo e ser, em sua comum-

unidade, pertencem ao acontecer que os apropria, tal apropriação é que os determina. 

 O acontecimento apropriativo é o surgimento, isto é, a abertura do ente na totalidade 

em meio à retração do ser. Esta abertura é sempre uma determinação histórica do ente na 

totalidade, ou seja, do mundo em conjunto com a manifestação do ser no abismo de sua 

diferença com o ente. Ao se preservar na retração, o ser nunca se deixa igualar a uma de suas 

determinações historiais. É assim que se dá a história do ser que nos confere um caráter 

historial. Neste jogo de ser, tempo e ente – que é o acontecimento-apropriação – se constitui a 

nossa história a partir de um destinar do ser, ou seja, do seu apelo, que chega até nós, mesmo 

que não o saibamos. Tal apelo é um envio que nos atinge em nosso ser, e que configura a 

determinação histórica do ente, a partir da diferença ontológica. Desse modo, o ser é 

apropriado como acontecimento acontecimento-apropriação. Esse jogo de apropriação articula 

uma ontologia que marca e determina cada época histórica. 

                                            
13 Idem. Tempo e Ser. In: Heidegger, Conferências e escritos filosóficos, p.267. 



20 

 

I. 2  A METAFÍSICA E O DESTINAR HISTORIAL DO SER 

 

 Vimos anteriormente que o ser se manifesta por si mesmo, tal manifestação é o 

acontecer da diferença ontológica. Esta revela o modo como o ente aparece em uma dada 

época. Logo, a doação do ser é sempre uma cunhagem historial, um envio do destino. 

 A metafísica é o nosso destino, isto é, a sua constituição nos toca, pois nos vem como 

um envio. Mas, o que é a metafísica? Como ela se mostra? Para Heidegger, a metafísica não é 

uma disciplina dentro da filosofia, pelo contrário, ela é a própria filosofia, ou seja, ela 

corresponde a toda tradição do pensamento, que tem início na Grécia e segue até a 

modernidade. Desse modo, a metafísica toma diversas formas, porém, permanece sendo 

esquecimento do ser ou esquecimento da sua proveniência – e isto surge da própria diferença 

ontológica. Nada disso quer dizer que a filosofia deve se esforçar para encontrar um 

fundamento ou uma base mais sólida do que esta na qual esteve assentada até hoje, para 

buscar um apoio legítimo. Tampouco se trata de qualquer tipo de condenação da filosofia, não 

há motivos para rejeitá-la. Vejamos o porquê. 

 Segundo Heidegger, de Anaxímandro a Nietzsche, a metafísica impera e permanece 

cega para a sua essência
14

: acontecendo o que ele denomina de esquecimento do ser. Ora, se 

trata de uma falha do próprio pensamento? Não parece contraditório, já que a filosofia se 

propõe constantemente a representar o ser das mais diversas formas? 

Por que não pensa a metafísica na verdade do ser? Depende uma tal omissão 

apenas da espécie de pensamento que é o metafísico? Ou pertence ao destino 

essencial da metafísica, que se lhe subtraia seu próprio fundamento, porque 

em toda a eclosão do desvelamento permanece ausente sua essência, o 

velamento, e isto em favor do que foi desvelado e aparece como o ente? 15 

 

 O pensamento metafísico se dirige em duas direções: primeiramente, pensando o ente 

enquanto ente, ela vai em busca do universal, isto é, dos traços mais gerais que compõem a 

totalidade do ente; em um segundo momento, pensando o ente e investigando a unidade que 

funda a totalidade, ou seja, procurando a entidade do ente num fundamento último. Dirigindo-

                                            
14 Heidegger foge de toda a tradição essencialista, para ele essência tem um sentido verbal. Dubois nos explica: 

“[...] a essência deve aqui ser compreendida historicamente, no sentido de um certo destino do ser e do 

desvelamento.” DUBOIS, Christian. Heidegger, introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2004, p.137. 
15 HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica? In: Heidegger; Conferências e escritos filosóficos, p.57. 
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se à universalidade do ente, a metafísica é ontologia, já ao ir em busca do ente supremo que 

corresponde à causa última, a metafísica é teologia. Contudo, não falamos aqui do Deus da fé, 

antes disso, falamos da unidade fundante da totalidade, o fundamento fundante que surge 

como o ente supremo quando o pensamento se coloca na tarefa de dizer aquilo que é o ser. O 

Deus metafísico aparece na história como lógos, hypokeimenon, substância ou ainda como 

sujeito, sendo sempre razão última, ou seja, causa sui. Sendo a metafísica ontologia e 

teologia, não pode deixar de ser também lógica: este seu caráter está explícito no modo como 

lhe aparece o ser, ou seja, sempre como fundamento produtor. Logo, a lógica é aqui o 

incessante questionar acerca do fundamento, é a compreensão prévia do ser como 

fundamento. 

 É nesta constituição que Deus entra na filosofia e então nós a conhecemos numa 

unidade que vem até a atualidade. Tal unidade é a ontoteologia, contudo, de onde ela se 

origina? O que garante esta unidade? Este questionamento nos levará ao fundamento 

esquecido da metafísica, mostrando como este acontecimento faz parte da sua própria 

constituição, sendo necessário para que a metafísica se desenvolva enquanto metafísica. 

 A metafísica apenas experimenta o ser enquanto o entifica, mas isto não quer dizer que 

ela nada tenha a ver com o ser. Muito pelo contrário, quando ela representa o ser, já está 

correspondendo a um desvelamento. Por exemplo, quando Platão fala do ser como idéia, é o 

próprio ser que se mostra enquanto idéia, a partir da diferença ontológica. O mesmo se dá em 

toda a história do pensamento, a metafísica está intrinsecamente ligada à verdade do ser, 

apesar de não ter olhos para isso que a antecede e a determina. A metafísica se move dentro 

do espaço aberto pela diferença ontológica. 

 O ser é o sem-fundamento ou abismo que funda o ente e este funda aquele do seu 

modo. Neste jogo de sobrevento e advento impera um velamento e um desvelamento. Isto é, à 

luz do ser o ente se mostra, contudo, tal luz se vela para dar lugar ao ente. Assim sendo, é o 

próprio auto velamento do ser que faz a metafísica. Por este motivo, afirmamos que o 

esquecimento do ser não é uma falha que pode ser recuperada pelo homem, trata-se antes de 

um acontecimento. Resta ao pensamento filosófico ocidental a errância. 

 Uma observação acerca deste termo pode nos ajudar na explicitação da relação da 

metafísica com o ser. Para Heidegger, faz parte do homem o errar, que consiste na agitação 

inquieta da vida cotidiana, quando o homem corre de um ente ao outro. Assim como falamos 

acima sobre a metafísica, a errância também está vinculada ao auto velamento do ser, pois “a 
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dissimulação do ente em sua totalidade, ela mesma velada, se afirma no desvelamento do ente 

particular que, como esquecimento da dissimulação, constitui a errância.”
16

 O homem se 

move no espaço já aberto pelo ser e então faz metafísica, ciência e arte, de modo que é preciso 

que assim seja, enquanto o esquecimento do ser é parte do destino do próprio ser. A errância, 

assim como a metafísica, se afirma no desvelar originário da verdade que é simultaneidade de 

velamento e desvelamento. É neste sentido que Heidegger nos diz que “para a metafísica não 

resta escolha. Enquanto metafísica ela está excluída pela sua própria essência da experiência 

do ser; [...].”
17

 Para Heidegger, a história do Ocidente é a história da metafísica, ou seja, do 

esquecimento do ser. Podemos falar também em história do niilismo: assim, a história do 

Ocidente é construída a partir de um destino – que é sempre esquecimento – e este, por sua 

vez, coordena as diversas épocas da história.  

 Podemos dizer que a história da metafísica ocidental é dominada pela orientação 

pragmático-instrumental. Ou seja, a história do pensamento – estruturado ontoteologicamente 

– tem por objetivo desvendar aquilo que rege o mundo, interpretando-o como algo 

subsistente, como uma coisa passível de ser examinada. Como somos herdeiros da filosofia 

ocidental, podemos dizer que nossa história se fundamenta na mesma orientação que a 

metafísica ocidental. Então podemos de alguma forma encontrar na Antiguidade traços do que 

somos hoje. Heidegger busca compreender nosso modo de ser enquanto modernos a partir da 

filosofia grega. Desde já excluímos a possibilidade de este retorno à Grécia significar uma 

preferência a um estágio superior da nossa civilização ou o elo perdido da nossa história. 

Trata-se de uma hermenêutica histórica no sentido de uma desconstrução que pretende 

encontrar a estrutura do pensamento ocidental. 

 Esta afirmação acerca do caráter histórico da metafísica somente é possível devido ao 

destinar-se do ser que constitui a nossa história. Logo, para entender tal caráter histórico é 

necessário que, antes de tudo, possamos entender o fundamento originário da metafísica 

ocidental. Pressupomos que a metafísica corresponde à história do desvelamento do ser e que 

este, por sua vez, corresponde ao destino do ser. Como todo desvelamento acontece como 

retração do ser em favor do ente, a história da metafísica é igualmente história do 

esquecimento ou abandono do ser.  O nosso destino – que é doação do ser, ou seja, verdade do 

ser – deixou-se guiar por uma tendência instrumental, que se deu desde o primeiro encontro 

do homem com o ser, na Grécia, e que unifica a história ocidental em seu todo. Apesar de 

                                            
16 Idem. Sobre a essência da verdade. In: Heidegger, Conferências e escritos filosóficos, p.143. 
17 Idem. Que é Metafísica? In: Heidegger, Conferências e escritos filosóficos, p.62. 
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metafísica e história estarem intrinsecamente interligadas, isto não quer dizer que a nossa 

história é um intervalo de tempo homogêneo, na verdade, a metafísica e a história se 

apresentam de diversas formas, mas todas estão dentro da mesma perspectiva que 

denominamos de instrumentalista, compondo assim uma unidade. 

 De acordo com Heidegger, Platão é o primeiro a enunciar de forma concreta aquela 

determinação que prevalecerá na história da metafísica. Devemos entender a filosofia 

platônica partindo daqueles que inauguram o pensamento – ainda não-filosófico – ocidental: 

os pré-socráticos ou primeiros pensadores. Pois, o nosso pensar, como sabemos, se desenrola 

num encadeamento de concepções de fundo metafísico, assim, mesmo sendo os pré-socráticos 

pensadores aquém da filosofia, podemos dizer que de alguma forma, seus pensamentos já 

correspondem a um início embrionário da metafísica. É como se estes pensadores tivessem 

fornecido as condições adequadas para o estabelecimento da metafísica. 

 Contudo, não queremos dizer com isto que o pensamento platônico é o simples 

prosseguimento do pensamento de Heráclito e Parmênides, por exemplo. Devemos conservar 

a distância que há entre eles, sem negar que estão em dimensões distintas de pensamento. O 

que acontece é que alguns elementos deste pensar precursor são apropriados por Platão e 

Aristóteles, e com esta apropriação criativa temos o advento da metafísica. É importante 

ressaltar que tal apropriação não poderia ser “confirmada” por mera comparação de textos, 

levando em conta apenas seus aspectos semânticos. Essa correlação entre momentos distintos 

do pensar é possível se consideramos o horizonte hermenêutico heideggeriano. 

 Para os gregos, physis era a palavra que transmitia o que eles entendiam como ser. Tal 

termo diz respeito, segundo Heidegger, ao presentar, enquanto jogo de emergência e 

encobrimento. Physis não vige por si só, ela é também logos, é ele que garante a constância 

do ente, ao garantir a sua reunião no ser, que acontece com o ente quando é arrancado ao 

velamento. Logo, podemos dizer que há uma ambiguidade originária na physis: ela significa 

tanto a dinâmica de vigência, de abertura do ente na totalidade, quanto a afirmação de uma 

determinada configuração da dinâmica de vigência do desvelamento. 

 Tal ambiguidade possibilitará uma inversão e encurtamento deste entendimento do 

viger, quando o pensamento passa a considerar apenas o desvelamento enquanto está fixado 

numa determinada vigência. Isto ocorre pela primeira vez com Platão, na sua teoria das idéias.  

Esta ambiguidade é dissolvida no momento em que se começa a dar ênfase ao desvelamento 

como vigência e então o seu caráter dinâmico de encobrimento e desvelamento, isto é, 
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fechamento e abertura, é negligenciado. A teoria das idéias realiza uma cristalização 

fundamental da dinâmica originária da physis, concebendo a alétheia de um modo 

radicalmente novo. 

 Esta nova orientação na concepção de verdade acontece, segundo Heidegger no texto 

A Teoria Platônica da Verdade, porque há uma relação direta entre formação e verdade. O que 

ocorre com o homem na formação é seu direcionamento e posicionamento no âmbito no qual 

o ser se mostra. Ou seja, no âmbito em que acontece um novo modo de desvelamento e de 

verdade do ser, o qual desvela um novo modo de ser do ente. 

 Como Platão determinou a essência do desvelamento? Ainda de acordo com o texto 

heideggeriano, verdade e formação estão unidos numa unidade, o que quer dizer que é a 

formação que levará à verdade, enquanto esta é alcançada através daquela. No estudo de 

Heidegger sobre o mito da caverna, a formação é a verdadeira libertação, ela se realiza no 

voltar-se para o mais desvelado, o mais verdadeiro, ou seja, para a Idéia de Bem. Esta é o 

aspecto que garante visibilidade àquilo que se mostra, assim, o ente apenas “é” na medida em 

que é assegurado pela Idéia de Bem que ilumina as idéias ou aspecto dos entes. Logo, a 

essência da verdade platônica está ligada à experiência originária da alétheia como 

desvelamento. “Desvelamento refere-se agora incessantemente ao desvelado como aquilo que 

é acessível por meio da luminosidade da idéia.”
18

 O desvelado é então determinado 

previamente como aquilo que é apreendido na idéia, ou seja, como aquilo que é obtido pelo 

conhecer, ele fica restrito àquilo que é garantido pela idéia. Assim, o desvelamento está 

intrinsecamente ligado à formação, pois ela é a correção do olhar que transita da caverna para 

a luminosidade do dia. Desse modo o desvelamento, no pensamento de Platão, perde a sua 

essência originária e se torna dependente da reminiscência da idéia, como a lembrança do ser 

do ente, como a luminosidade que permite a visão do ente. 

 Assim sendo, a reminiscência da idéia está relacionada ao ver corretamente, isto é, o 

desvelamento encontra-se subjugado à idéia, isso se reflete no fato de que em todo 

relacionamento com o ente, o que se coloca como questão é a visualização do aspecto – isto é, 

da idéia – logo, é a retidão do olhar que deve ser buscada. Esta se alcança através da 

formação. A retidão se efetua na conformação do ver com aquilo que deve ser visto: ou seja, o 

aspecto do ente. Isto aponta para o caráter de concordância do conhecimento, ou do ver com a 

coisa. Aqui se encontra, segundo Heidegger, a transformação da essência da verdade na 

                                            
18 Idem. A Teoria platônica da verdade. In: Marcas do Caminho. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 237. 
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alegoria da caverna de Platão. Nesta transformação, a verdade, torna-se retidão e 

concordância. Esta transformação é também uma mudança de lugar da verdade, pois há um 

deslocamento de foco do desvelamento para a idéia. 

 No texto A Teoria Platônica da Verdade, vemos uma duplicidade na noção de verdade: 

enquanto ainda é considerada desvelamento, ela permanece sendo pertencente ao ente, mas, 

enquanto é a retidão do olhar, a verdade passa a ser uma característica da atitude do homem 

diante do ente. Estando ligada à reminiscência da idéia ou do aspecto, a verdade se coloca no 

âmbito do comportamento humano, contudo, ao mesmo tempo ela permanece como caráter do 

ente, visto que o ente é desvelado em seu ser, pela idéia que corresponde a este ente. Com esta 

transformação, a noção de physis perde seu lugar originário. 

 A filosofia se desenvolve a partir desta transformação, ela até mesmo nasce com tal 

mudança, assim, toda a sua história, até a contemporaneidade, está marcada por esta 

transformação da essência da verdade. Desse modo, “através de toda a História da Filosofia, o 

pensamento de Platão, ainda que em diferentes figuras, permanece determinante. A metafísica 

é platonismo.”
19

 Segundo Heidegger, Platão é o primeiro a usar a palavra “filosofia” para 

designar o ser versado no ente, até ele a palavra era usada em amplo sentido, para designar a 

preferência pelo correto ser versado em algo. Inaugurando a filosofia, ele instaura também a  

configuração fundamental  da metafísica, qual seja,  a diferença entre ser e ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Idem. O fim da Filosofia. In: Heidegger, Conferências e escritos filosóficos, p. 72. 
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II TÉCNICA E EK-SISTÊNCIA 

 

 Temos hoje uma questão urgente a tratar: a questão da técnica. Responderemos tal 

questionamento através da reflexão heideggeriana sobre a técnica, segundo a qual a questão 

da técnica se confunde com a estruturação da metafísica ocidental, mais especificamente a 

metafísica moderna. 

 Assim, desde já percebemos a densidade que envolve o nosso questionamento. Isso só 

pode ocorrer porque não estamos aqui procurando as causas para o reinado do aparelhos 

tecnológicos, pois para Heidegger, a técnica não indica apenas os instrumento tecnológicos e 

os seus usos. Antes, a técnica é aquilo que permite a confecção de tais instrumentos e a nossa 

lida com eles. Logo, o questionamento se coloca em outro nível que não o antropológico ou 

instrumentalista. A questão da técnica, para ele, é antes de tudo uma questão ontológica. 

 Por considerarmos que esta questão se move no âmbito do ontológico, tentaremos 

mostrar o esquecido que se mantém por trás de tudo o que é técnico, isto é, o desvelamento e  

a verdade do ser. Somente isto pode garantir a densidade da questão, visto que perguntar pela 

técnica é perguntar pelo homem, pelos entes em sua verdade, pela origem do sujeito e das 

ciências, pelo sentido de tudo o que é em nosso cotidiano. Por este seu caráter abrangente, a 

questão exige urgência em seu questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1 TÉCNICA COMO DESVELAMENTO DO ENTE 
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 A metafísica enquanto trata de investigar o ser enquanto ser, determina épocas 

históricas que abarcam uma certa interpretação do ser do ente e uma determinada concepção 

de verdade. A era da técnica é o que vivemos hoje e esta expressão quer indicar que a técnica 

domina todas as relações do homem com o real, sendo o nosso modo de ser e não apenas algo 

que nomeia a atualidade. A técnica domina de forma invisível até as nossas mais íntimas 

práticas cotidianas, mesmo que não o saibamos. Nosso objetivo aqui é mostrar como a técnica 

se estrutura e como ela domina nosso modo de ser. Pretendemos mostrar como a técnica 

possui um fundo ontológico que antecede e possibilita todos os produtos tecnológicos. 

 Quando falamos em era tecnológica, estamos certamente falando dos nossos dias. 

Contudo, a técnica não se limita ao período de tempo que compreende a modernidade. Muito 

pelo contrário, o homem nunca deixou de ser técnico, em nenhum momento da história do 

homem nós lidamos com os entes de um modo não-técnico. Na antiguidade a techné era a 

palavra grega para isto que nós entendemos como técnica. Mas, apesar de a técnica dominar a 

nossa história, não podemos jamais crer que este processo se desenvolveu no tempo de modo 

uniforme. Pois há uma diferença notável entre a técnica antiga e a moderna. Vamos agora 

analisar a primeira para que possamos entender os nossos dias, visto que não podemos ignorar 

a sua ligação com a tradição que a antecede e que, de algum modo, a fundamenta. 

 Visto que o homem sempre interveio no mundo, sempre esteve na lida com o ente, 

classificando-o, interpretando-o, fabricando-o, seu modo de ser é técnico, desde os primórdios 

da nossa história. Na antiguidade, a techné mantinha uma estreita relação com a teoria 

aristotélica das quatro causas: “a tecnologia antiga, em essência, é a teoria das quatro 

causas.”
20

 A techné era um modo de intervenção produtora, criativa, a partir da qual, por 

exemplo, o artesão produzia seus objetos. Esta produção que é feita através da reunião de 

determinados meios, na verdade, coloca o homem numa posição de mediador e não de 

produtor no sentido daquele que faz ou causa algo. Isto acontece porque a techné era um tipo 

de episteme, a poíesis, ou seja, na Grécia o artesão era aquele que sabia fazer bem algo, isto 

quer dizer que ele tinha o domínio de todo o processo, no sentido de que o conhecia a fundo. 

Assim, podemos hoje chamar a techné de arte do saber-fazer. 

                                            
20 ROJCEWICZ, Richard. The gods and technology: a Reading of Heidegger. New York: State University of 

New York Press, 2006, p. 15. 
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 Na modernidade, as quatro causas, material, formal, motora e final, sofreram 

alterações em seu significado original e foram interpretadas de acordo com a metafísica 

moderna. Como a teoria da causalidade, que remete a causa e efeito, o que chamamos hoje de 

causa eficiente era, na verdade, para Aristóteles, a causa motora. Esta não foi uma simples 

mudança de nomenclatura, ao designarmos tal causa como eficiente, mostramos o modo como 

vemos o real em nossos dias, isto é, através da eficiência, da produtividade e eficácia. Então a 

causa eficiente assume um significado de operatividade que determinará toda a causalidade, 

de modo que já não podemos ver as quatro causas em sua unidade e coerência original 

pensada por Aristóteles. Em suma, nós vemos a causalidade apenas na forma causa x efeito, 

onde aglutinamos na causa, a causa final e eficiente, e no efeito, a causa material e formal. 

 O que os gregos chamaram de “causa” está bem distante do que nós entendemos por 

tal termo. Com a palavra “causa” eles tinham em mente a arché, ou princípio, no sentido 

daquilo que perdura e funda. Segundo Heidegger, as quatro  causas são quatro modos de 

responder e dever, isto é, as quatro, conjuntamente, se comprometem por algum aspecto do 

objeto, mas tal aspecto ainda não é suficiente para revelar o objeto, então as quatro causas se 

complementam. Ou seja, a causa material responde por aquilo de que é feito o objeto mas fica 

devendo a ele a sua forma, o mesmo acontece com as outras causas, por isso não há uma sem 

as outras. 

 Os quatro modos de responder e dever são responsáveis pelo surgimento de algo, são 

as quatro causas que levam alguma coisa a aparecer, ou seja, elas deixam algo vir à vigência. 

Logo, responder e dever quer dizer deixar-viger. Examinando o que quer dizer “deixar-viger” 

percebemos que o uso de tal termo implica numa concepção de causa radicalmente distinta 

daquela que possuímos hoje. “Deixar-viger” quer dizer permitir que o ente venha a ser, para 

que algo venha à vigência. Ou seja, deixar-viger é aquilo que indica a palavra poíesis, como 

produção, que reúne as quatro causas numa interação mútua entre elas. 

 De imediato identificamos uma mudança de paradigma no que concerne ao papel do 

homem
21

. Vejamos o caso do artesão. Vamos entendê-lo a partir dos exemplos dados por 

Aristóteles, do agricultor e do médico. Estes são exemplos daquele tipo de causa que 

                                            
21 Utilizaremos o termo “homem” em vez do termo “presença”, em consonância com a mudança de terminologia 

que ocorre nos textos de Heidegger após Ser e Tempo. De acordo com Zimmerman, ao abrir mão da analítica da 

presença, Heidegger estaria tentando fugir das críticas de subjetivismo atribuídas à ontologia fundamental. “A 

“viragem” no pensamento de Heidegger esteve ligada à decisão por si mesmo tomada de que errara ao orientar-

se para a tentativa de definir o “ser” em termos de estrutura transcendental do ente humano, já que essa 

aproximação ao problema redundava em infrutíferas considerações à volta da “subjetividade do sujeito”.” 

ZIMMERMAN, Michael. Confronto de Heidegger com a modernidade. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 224. 
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chamamos hoje de causa eficiente. O primeiro destes dois, ou seja, o antigo agricultor, nos 

apresenta uma relação de compromisso entre o homem e o seu lavradio. Pois, na semeadura, a 

semente apenas recebe as condições adequadas ao seu cultivo e desenvolvimento, de modo 

que estas condições não “efetuam” ou não são responsáveis pelo seu desenvolvimento. A 

semente tem em si sua própria maturação, o homem apenas a estimula, compondo uma parte 

do seu processo de desvelamento. Do mesmo modo, o médico não “causa” a saúde do seu 

paciente, ele faz o seu papel, contribuindo para a preservação daquela, mas nunca a efetua de 

acordo com seus atos. No caso em destaque, o artesão está no mesmo tipo de lida com o seu 

objeto, é ele que reunirá tudo aquilo que pode sustentar o vir a ser de um objeto, contudo, é o 

próprio objeto que se revelará. Assim, um escultor apenas trabalha um pedaço de mármore 

para que este revele aquilo de algum modo ele pode ser. 

 É claro que estes desvelamentos não são possíveis sem a contribuição humana, mas 

eles não ocorrem decisivamente por causa do homem. Pois, o produzir do artesão é marcado 

pela episteme, sendo ela a reunião das quatro causas conjuntas, que se dá a partir da 

descoberta do ser do objeto que desvela. “Assim, a diferença fundamental entre a 

compreensão da causalidade por Aristóteles e a nossa compreensão corrente da mesma está na 

diferença entre criação e imposição, permitir e coagir, proteção e compulsão.”
22

 

 A técnica moderna é o próprio desenvolvimento da técnica antiga, isto quer dizer que 

a técnica moderna estava implícita na techné, apesar das consideráveis diferenças entre elas. 

Assim como a antiga, a técnica moderna é um modo de produção, mas com características 

próprias, visto que está fundada na metafísica moderna. Na antiguidade, o homem não 

desafiava a natureza, apenas confiava nela e então colhia os seus frutos, como o antigo 

camponês que mantinha a semente ao seu cuidado, deixando-a entregue ao seu próprio 

crescimento e germinação, respeitando os limites da semente e da natureza. Já hoje, a 

tecnologia se impõe sobre a natureza, então temos, por exemplo, a modificação genética dos 

alimentos, visando o aumento da produtividade na indústria que é hoje a nossa agricultura.  

Além disso, a cultura transgênica tende a se propagar para além das suas fronteiras, 

transformando qualquer cultura não transgênica próxima a ela em uma cultura também 

modificada geneticamente, através da polinização cruzada – que acontece através da ação do 

vento, pássaros e insetos – entre essas espécies circunvizinhas. Logo, corremos o risco de num 

                                            
22 ROJCEWICZ, Richard. The gods and technology: a Reading of Heidegger, p. 18. 
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futuro próximo, não encontrarmos mais plantios com seus códigos genéticos preservados, 

assim teremos apenas alimentos com seus aspectos originais modificados cientificamente. 

 É evidente a diferença entre estes dois momentos da nossa história, contudo, há algo 

que os une e permite a aproximação entre a antiguidade e modernidade. Assim como a techné, 

a tecnologia moderna é também um modo de desencobrimento, ou seja, de verdade. Isto quer 

dizer que tanto lá quanto aqui, os entes se revelam tecnicamente e então o homem os 

compreende nas suas tarefas e ocupações, sustentando tal desencobrimento. O que implica no 

fato de que, novamente em ambos os casos, o fazer técnico de modo algum é colocado pelos 

instrumentos ou pelo uso que o homem faz deles. Antes disso, ao descobrir os entes, o artesão 

e o especialista moderno, já foram tomados pela técnica, no sentido de que os entes foram 

desvelados de um modo determinado historicamente. Lá e aqui, ontem e hoje, fazendo técnica 

estamos, na verdade, correspondendo ao envio do ser, que se dá de modos diferentes ao longo 

da nossa história – sendo por isso história do ser ou acontecimento da verdade do ser. 

 Como um modo de desencobrimento, a essência da técnica então não pode ser nada de 

técnico. Desse modo Heidegger transfere o debate sobre a técnica do âmbito do instrumental-

antropológico para o âmbito do ontológico, que é para ele mais originário que aquele outro, 

porque o ontológico, enquanto se refere ao modo de ser de algo, fundamenta o antropológico 

ou qualquer outro saber-fazer humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 TÉCNICA E COMPOSIÇÃO 
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 Costuma-se dizer que o diferencial da técnica moderna em comparação com a antiga 

está no uso que ela faz das ciências exatas da natureza. Mas para Heidegger, este diferencial 

encontra-se no modo como cada uma expõe o desencobrimento. Contudo, o desencobrimento 

caracterizado pela poíesis não é válido para a modernidade, pois a técnica de hoje se move em 

uma outra posição que está remetida à exploração, ao desafio e à disposição. 

 Podemos entender através da composição (Gestell) a essência da técnica moderna, tal 

termo tem origem no verbo stellen, que significa “pôr”. A composição conserva o sentido 

dado pelo verbo, sendo ela um “pôr” no sentido do explorar, ela também preserva a sua 

proveniência, sendo um “pôr” da produção, poíesis. Ela é, então, concomitantemente um pôr 

no sentido do dispor explorador e um pôr do propor produtivo. 

 Mas, o que este conjunto de palavras tem a nos dizer sobre a técnica moderna? 

Quando falamos do “pôr” nos dois casos, estamos falando de destino, por isso afirmamos 

acima que ambos são modos de desencobrimento. De acordo com Heidegger, destino não tem 

a ver com acaso, “porque “destinar” (schiken) significa primordialmente: preparar, ordenar, 

levar cada um para onde ele pertence, por isso também instalar e iniciar.”
23

 Assim, destino 

não pode ser concebido aqui como sorte ou fatalidade, pois no sentido de preparar e ordenar, 

o destino é o colocar o homem a caminho de uma abertura, ou seja, de um modo de ser, ou 

seja, de desencobrimento. Como o homem está sempre a caminho de um desencobrimento, 

ele está sempre correspondendo a um envio do destino do ser, pois é através do seu destinar-

se que o ser se remete a nós enquanto, ao mesmo tempo, se retira. 

 Assim, a composição, como essência da técnica, é o destino do acontecimento do 

ser na modernidade e por isso, a essência da técnica não é nada que possa assemelhar-se aos 

instrumentos que compõem a técnica ou ao uso que fazemos deles. Cabe agora a pergunta: 

como é que a composição se revela no mundo tecnológico? Sendo um modo de 

desencobrimento, a composição assinala o modo como o ser dos entes se mostra na era da 

técnica, isto é, através da composição os entes se mostram de um certo modo que nos foi 

destinado pelo ser. Na modernidade, os entes se revelam para nós como disponibilidade 

caracterizada pela exploração. Esta consiste em dispor do ente afim de obter o máximo de 

produtividade e eficiência, garantindo a segurança e o controle do processamento tecnológico. 

                                            
23 HEIDEGGER, Martin. O Princípio do Fundamento. Lisboa: Instituto Piaget, 2000, p .94. 
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 Na medida em que os entes surgem como disponibilidades, eles são 

desobjetualizados. Mas esta desobjetualidade não significa que não haja mais objetivação. Na 

disponibilidade a objetivação é posterior ao desencobrimento. 

Pensando rigorosamente, mal poderemos contudo, conforme se demonstrará, ainda 

falar de objetos. Nós nos movemos, se nós olharmos penetrantemente, num mundo 

onde já não existem ob-jectos (Gegen-stände). Mas esta des-ob-jectualidade (Gegen-
stan-dlose) não é ainda o sem-objecto (Standlose).24 
 

 Para tratar do objeto no sentido tradicional, Heidegger usa o termo alemão 

Gegenstand, já para falar do ente enquanto disponibilidade, temos o termo Bestand. O que 

essa mudança indica? Como disponibilidade, o ente perde a substancialidade e permanência 

que possuía enquanto era considerado objeto, o qual conservava uma certa autonomia diante 

do sujeito. Enquanto na disponibilidade o ente “é” desencoberto nos empreendimentos 

investigativos ou tecnológicos, não possuindo nenhuma sustentação em si mesmo, nada que 

possa garantir a sua exposição sem que seja provocada 

 Somente se manifestando como disponibilidade é que a natureza pode surgir para 

nós como fundo de reserva, e os entes podem então ser explorados no processamento 

tecnológico desafiador. Tal processamento tem lugar na ciência, esta e a técnica compartilham 

da mesma essência. Vemos, assim como a técnica moderna, a ciência desde o seu surgimento 

corresponde ao apelo da composição, e seguem unidas ao mesmo destino de ser. 

 Podemos dizer que a ciência moderna é uma teoria do real, isto é, ela é um 

empreendimento que busca a total objetificação de tudo o que há, através da representação 

calculadora que processa o ente como disponível. “A ciência é uma elaboração terrivelmente 

intervencionista”
25

, pois, ela somente considera como real aquilo que é passível de cálculo. 

Calcular aqui quer dizer manter expectativas sobre uma coisa ou esperar que ela ofereça uma 

outra coisa que não é ela mesma. A objetivação e, consequentemente a representação, são 

modos de calcular. 

 O que está ao fundo da técnica e da atividade científica é a metafísica moderna, 

visto que, é metafisicamente que o homem se coloca no mundo. Sendo assim, o modo de ser 

do homem fundamenta todas as suas realizações, e também as épocas da história da 

humanidade. É possível afirmar que a modernidade está fundamentada em um novo projeto 

metafísico, o que quer dizer que temos uma nova interpretação do ente na totalidade e, 

                                            
24 Idem. O Princípio do Fundamento. Lisboa: Instituto Piaget, 2000, p. 57. 
25 Idem. Ciência e pensamento do sentido. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 48. 
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consequentemente, uma nova concepção de verdade, como em todo destino epocal. Tal 

projeto é marcado pela definição do ente enquanto objetidade e da verdade enquanto 

representação garantida através da certeza de si. Logo percebemos a presença da filosofia 

cartesiana do cogito de modo decisivo. Pois, falar em objetidade e representação é falar 

necessariamente no sujeito pensante e certo de si que tem no seu intelecto a primeira e mais 

essencial verdade, que garante alcançar a verdade do ente, logo, o sujeito é o fundamento da 

verdade como representação. Visto que o conhecimento funda-se no cogito, na modernidade a 

subjetividade exerce um papel central, o homem, sendo em sua essência um sujeito pensante, 

se coloca como centro de referência para todos os entes, ele é o senhor do real, exercendo 

todo o seu poder através da representação calculadora. 

 Como consequência deste projeto metafísico moderno, que coloca a subjetividade 

em primeiro lugar, temos a total objetificação do real, isto é, só lidamos com o que é 

uniforme, reduzimos o real a uma imagem representada pelo homem. Deste modo, a 

metafísica moderna possibilita que o ente seja o disponível no desafio processador da técnica, 

doravante, o homem habita um mundo planificado, homogêneo, onde tudo o que há está 

garantido pela sua racionalidade, e assim ele pode dispor dos entes explorando-os. Contudo, 

não está em poder do homem escolher o modo como os entes surgem para ele, antes disso, ao 

se colocar como sujeito e ao fazer ciência, o homem está correspondendo ao envio do destino 

que é a composição. A unidimensionalidade do mundo, que tem na subjetividade seu núcleo 

determinante, é uma exigência e uma imposição do destino. 

 Reduzindo tudo o que há em disponibilidades, a técnica transforma a natureza em 

fundo de reserva. Mas, o que permite que o autor considere-a como perigosa não está nisto. A 

técnica é o perigo em essência, para Heidegger, porque, enquanto modo de desvelamento, ela 

oculta o próprio desvelamento, não permitindo em momento algum que seja considerada 

naquilo que ela é, ao mesmo tempo em que fecha as possibilidades de uma nova doação 

epocal de ser.  

A com-posição não põe, contudo, em perigo apenas o homem em sua relação 

consigo mesmo e com tudo o que é e está sendo. Como destino, a com-posição 
remete ao desencobrimento do tipo da dis-posição. Onde esta domina, afasta-se 

qualquer outra possibilidade de desencobrimento. [...] Onde reina a composição, é o 

direcionamento e asseguramento da dis-ponibilidade que marcam todo o 

desencobrimento. Já não deixam surgir e aparecer o desencobrimento em si mesmo, 

traço essencial da dis-ponibilidade26. 

 

                                            
26 Idem. A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências, p. 30. 
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 Todo desencobrimento conserva em si um perigo. Mas, quando este 

desencobrimento é composição, o perigo se torna o maior perigo: o homem dispõe do ente 

como disponibilidade, esquecendo-se de que ele é desencobrimento de ser. Assim, a técnica 

moderna é a radicalização do esquecimento do ser, sendo a expressão do asseguramento no 

ente. 

 Contudo, assim como todo desencobrimento compartilha do perigo, faz parte da 

sua essência manter também uma possibilidade de “salvação” ou de saída do seu domínio. 

Todo desencobrimento conserva uma ambiguidade em sua essência, que remete  ao próprio 

acontecer da verdade que é manifestação de ser. Pois, tomando o caso que aqui nos interessa, 

ao mesmo tempo em que a composição abre o espaço da disponibilidade, ela encobre a sua 

origem que é o movimento de doação de ser.  

 

Pelo fato de a composição, modo de desencobrimento do ser na técnica moderna 
mostrar-se como uma reunião antecipadora que reúne em si tanto o encobrimento 

(reserva do ser) quanto o desencobrimento do ser (exposição do ente) e porque, 

enquanto tal reunião, ela guarda em si o perigo de o homem assegurar-se no ente e 

esquecer-se do ser; donde poderíamos afirmar que esse modo de desencobrimento 

poderia ser visto como um modo de expropriação do ser e conservação do ente. Por 

outro lado, a composição guarda em si também a possiblidade de o homem virar-se 

do asseguramento no ente para a experiência do ser [...]. [...] ou seja, como produção 

da realidade, a composição, ao mesmo tempo em que expõe um modo de ser, 

encobre outro27. 

 

 Logo, todo envio do destino conserva em si o perigo e aquilo que salva, pois, 

sendo a dinâmica de acontecimento da verdade, participa do jogo de desvelamento e 

velamento do ser, ou seja, de abertura e fechamento. É o velamento, enquanto âmbito de 

preservação do ser, que garante a salvação. No caso da modernidade, a composição nos traz o 

perigo, como o domínio da disponibilidade em todas as esferas do ente, enquanto traz também 

a possibilidade de surgimento de um novo modo de ser, ou seja, de um outro desvelamento 

tecnológico. Isto acontece porque toda forma de desvelamento oculta um outro modo, em 

outras palavras, todo asseguramento no ente encobre uma experiência do ser. Contudo, não 

temos como prever esta passagem para um outro desencobrimento, pois não está em poder do 

homem decidir acerca do modo de manifestação do ser, pois, apesar de poder escolher como 

lidar com o desvelamento, o homem não pode decidir acerca dele, do modo como ele se 

apresenta.  

                                            
27 FERREIRA, Acylene Maria Cabral. A composição e a quadratura como criação. Sofia, Vitória, v.10, n.13 e 

14, p.5. 
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Realizando a técnica, o homem participa da dis-posição, como um modo de 
desencobrimento. O desencobrimento em si mesmo, onde se desenvolve a dis-

posição, nunca é, porém um feito do homem, como não é o espaço, que o homem já 

deve ter percorrido, para relacionar-se, como sujeito, com um objeto28. 

 

 Logo, parece haver uma co-dependência entre ser e homem, que possibilita a 

nossa história, embora, pareça haver também uma primazia do ser nesta relação. É isto que 

pretendemos indicar com o termo ek-sistência, o qual será desenvolvido no próximo ítem. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 3 SER E HOMEM: APROPRIAÇÃO RECÍPROCA 

 

                                            
28 HEIDEGGER, Martin. A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências, p. 22. 
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 Falamos diversas vezes até agora, quase distraidamente, da relação entre homem e 

ser, quando nos referimos à metafísica – ao dizer que ela é parte do destino do ser e da 

história do homem – e à técnica – no momento em que afirmamos que a essência da técnica 

não é nada de técnico, visto que se trata de uma imposição. Falamos em destino, 

correspondência, história e envio, todos estes termos remetem à relação entre homem e ser, 

que pode ser resumida na palavra “ek-sistência”. Isto quer dizer que existe uma abertura entre 

homem e ser que possibilita toda a história da metafísica, assim como a realização da técnica. 

Pois, ao tratar de metafísica e técnica, estamos tratando do acontecer da verdade do ser e neste 

processo o homem é expositor desta verdade, enquanto ele é abertura para o destino do ser. 

 Portanto, a reflexão sobre a técnica não pode, de modo algum, ignorar a reflexão 

acerca da ek-sistência. Assim, nos nossos dias, é na composição que temos o modo como se 

dá a interação entre homem e ser, é na técnica que se mostra como o ser em nossos dias se 

revela e nos requisita. Mas, como homem e ser estão unidos na ek-sistência? Para Heidegger, 

o que está em jogo neste termo é a morada do homem, que se localiza na sua proximidade 

com o ser, de modo que o homem somente é a partir da sua ek-sistência. Homem e ser estão 

voltados um para o outro, num co-pertencimento, sendo o primeiro o lugar de acolhimento do 

segundo, ou seja, do acontecer da verdade do ser. O que é próprio do homem está ligado à 

revelação da verdade, contudo, tal verdade não é produto da razão humana. Como vimos, para 

Heidegger, a verdade é primordialmente desvelamento e este não é fruto do pensamento 

humano. Antes, a razão é o lugar de processamento e elaboração de verdade de ser 

acontecendo como representação e conhecimento. 

 Não nos faltam motivos para estranharmos esta noção de ek-sistência. Naturalmente, 

crescidos e enraizados na cultura metafísica ocidental, só nos restaria esta reação. Esta repulsa 

exige que a essência do homem seja questionada, e então nos perguntamos: o que cabe ao 

homem, em seu mundo, sendo ek-sistência? No que isto implica? De modo algum, Heidegger 

está negando a racionalidade ou a subjetividade humana, a questão aqui é saber se estas 

determinações esgotam aquilo que o homem é. Neste sentido, o autor se coloca distante do 

humanismo, este é entendido em conjunto com a metafísica, pois nascem juntos. Isto é, ao 

passo em que a filosofia surge como o “ser versado no ente”
29

, ao mesmo tempo, surge uma 

concepção do homem sempre positiva que irá marcar toda a história do pensamento ocidental.  

                                            
29 HEIDEGGER, Martin. A teoria platônica da verdade. In: Marcas do Caminho, p. 247. 
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O começo da metafísica no pensamento de Platão é ao mesmo tempo o começo do 

“humanismo”. [...] De acordo com este pensamento, “humanismo” significa o 

acontecimento que vem ligado com o começo, o desenvolvimento e o fim da 

metafísica, a saber, o fato de o homem assumir o centro do ente, cada vez sob 

perspectivas diversas, mas sempre ciente disto, sem, contudo, ser ele mesmo o ente 

supremo. [...] No âmbito de uma fixa estruturação metafísica fundamental do ente, 

sempre está em questão “libertar” o “homem”, determinado a partir daí como o 

animal rationale, para suas possibilidades, levando-o à certeza de sua determinação, 

em função da segurança de sua “vida”.30 
 

 Isto quer dizer que para Heidegger, toda metafísica, enquanto pensamento 

estruturado filosoficamente, pertence a uma concepção sobre o homem na medida em que ele 

se coloca na elaboração de uma nova interpretação do ente na totalidade e de uma respectiva 

apreensão da verdade. Logo, a filosofia nunca deixa de considerar e determinar o homem, 

quando se propõe a tarefa da elucidação da verdade do entes. A uma concepção de verdade 

necessariamente subjaz uma determinação do homem, sempre vista numa perspectiva de 

superioridade. Assim, humanismo aqui não pode ser entendido como uma determinada linha 

de pensamento, mas deve ser entendida na identidade com a própria filosofia
31

. 

 Se na modernidade temos o extremo desenvolvimento da metafísica, no sentido da 

sua consumação, simultaneamente temos também a radicalização do humanismo. O cogito 

cartesiano, a instauração da subjetividade pensante e da verdade como certeza dada por tal 

sujeito, equivale ao auge do humanismo. A subjetividade permite o empoderamento da razão 

instrumentalista que submete tudo o que há aos seus critérios calculistas, reduzindo os entes a 

disponibilidades e a natureza a um fundo de reserva disponível para qualquer fim e a qualquer 

momento. O “eu” pensante transforma o mundo em objetidades e a verdade na certeza da 

representação, oferecendo o fundamento para a instauração das ciências naturais. Verdade 

como representação indica a capacidade humana de colocar o ente em questão diante de si, 

extraindo dele a sua verdade, de modo que o mesmo possa permanecer disponível. 

Percebemos aqui a função privilegiada que cabe ao homem, ao reportar-se ao ente 

considerando-se como centro de referência para aquele, sendo o cogito a garantia de toda a 

verdade. 

                                            
30

 Idem. Ibidem, p. 247-248. 
31 “Segundo Heidegger, a doutrina da verdade de Platão iniciou o “humanismo”, ou seja, a visão segundo a qual 

a humanidade estabelece-se a si mesma como o ente dotado de autoridade entre os entes. O humanismo 

começou, portanto, o longo processo através do qual a humanidade compreendeu-se a si mesma não em termos 

de um relacionamento subserviente ao ser, mas em termos de um relacionamento de governação com os entes.” 

ZIMMERMAN, Michael. Confronto de Heidegger com a Modernidade. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. p.265. 
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 Heidegger de modo algum está condenando o projeto iluminista e as conquistas da 

razão, como se a questão do autor pudesse estar ligada à aceitação ou rejeição da 

racionalidade. Para o autor, o que deve ser posto como questão antecede o discurso sobre a 

racionalidade ou irracionalidade humana. Com sua crítica ao humanismo, o que se busca é 

pensar aquilo que precede e possibilita toda a lida do homem com o real: isto é, a sua abertura 

para o ser. Logo, “através desta determinação essencial do homem, as interpretações 

humanísticas do homem como animal rationale, como “pessoa”, como ser espiritual-anímico-

corporal, não são declaradas falas, nem rejeitadas.”
32

 Tais determinações são questionadas por 

serem insuficientes para dizer aquilo que é o homem mais originariamente, em sua essência, 

mas tal questionamento não pode ser confundido com uma defesa do irracional. Distanciando-

se de todas as dicotomias que marcam as definições do ser humano, Heidegger aponta para 

uma saída da relação subjetividade/objetividade, colocando o homem em seu caráter 

ontológico historial, que configura a sua história. A ek-sistência não pode ser compreendida 

como uma instância transcendental, que se situa na pura esfera do ideal, ela é, se podemos 

dizer assim, transcendente e ao mesmo tempo imanente. Pois, todo acontecer do ser é um 

acontecer histórico no mundo. 

 Em relação à técnica moderna, é a ek-sistência que não permite que o homem se 

limite à disponibilidade e por isso, ela também está relacionada a uma possível saída da 

composição para um novo modo de ser. É a ek-sistência que garante a pluralidade inesgotável 

do homem e do real, que nunca se restringem a uma única determinação, mas, estão sempre 

encobrindo um novo modo de ser, que pode acontecer a qualquer momento. O homem, como 

o único ente que ek-siste, não pode ser reduzido ao domínio da composição, porém, esta 

passagem para um outro modo de ser não pode ser prevista, visto que não está sob o controle 

do homem. O próprio acontecer do ser não se dá de acordo com a vontade humana, mesmo 

que haja uma mobilização no sentido de reivindicar e construir uma saída da era tecnológica, 

isto não terá o efeito desejado, justamente porque o acontecer do ser não pode ser considerado 

a partir da noção de causa e efeito, como tampouco pode ser mensurado ou tornado previsível. 

O homem, na sua relação recíproca com o ser, é apropriado pela verdade, que necessita do 

homem para a sua consumação, isto quer dizer que nunca poderemos nos posicionar no 

mundo como agentes da nossa história. Pois, apesar de termos um papel fundamental no 

processo de desvelamento, este lugar que ocupamos indica que somos uma parte integrante no 

                                            
32 Idem. Sobre o “humanismo”. In:  Heidegger; Conferências e escritos filosóficos, p. 157. 
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acontecer da verdade e contudo, não somos, a parte decisiva, esta cabe aos desencobrimentos 

do ser. O homem está ao serviço do ser, sustentando a sua verdade, isto não tira a sua 

autonomia, antes a restringe: ele não tem em mãos o desvelamento mas tem a possibilidade de 

escolher como lidar com ele e que direção tomar em sua história. Desse modo, quando na 

modernidade, a ciência pensa ser uma atividade neutra e pura, e o homem pensa poder 

controlar e medir o real, na verdade, em ambos os casos, o que acontece é que já estamos 

correspondendo a um envio do destino, que é sempre um modo de desencobrimento do ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Questionar a técnica, isto é, procurar por aquilo que nos estrutura hoje, é questionar a 

história da metafísica, o que, por sua vez exige o questionamento daquilo que Heidegger 

nomeia de esquecimento do ser. Isto tudo envolve o tema da superação da metafísica, pois, de 

acordo com o autor, a técnica se sustenta sobre a metafísica moderna. Desse modo, se 

quisermos pensar sobre a superação da metafísica, temos de partir do questionamento acerca 

da técnica. Somente pensando a composição, como modo de desencobrimento do ser, é que o 

nosso pensamento poderá compreender como a nossa história se configura em seu caráter 

ontológico epocal, e então a metafísica se mostrará como o nosso modo de experimentar o ser 

e de lidar com o ente. 

 Pensando a técnica, fazemos o “passo de volta”, que é um regresso à nossa 

experiência de ser. Este passo é como um salto, do asseguramento tecnológico no ente, para a 

abertura e experiência do acontecimento do ser. Superação da metafísica, nesse sentido, não 

quer dizer remoção, afastamento ou ir além da metafísica. Considerando a figura de uma 

árvore como a história da filosofia, as raizes seriam a metafísica e o seu solo seria a verdade 

do ser. A raiz nutre toda a árvore mas sem levar em conta o seu solo, que é o elemento que 

proporciona o seu desenvolvimento e crescimento, por isso falamos em esquecimento do ser. 

A superação da metafísica é a recordação deste solo, que não se refere somente à filosofia, 

mas a todas as realizações do homem, visto que nos requisita em nossa ek-sistência:  

Um pensamento que pensa na verdade do ser não se contenta certamente mais com a 

metafísica; um tal pensamento também não pensa contra a metafísica. Para 

voltarmos à imagem anterior, ele não arranca a raiz da filosofia. Ele lhe cava o chão 

e lhe lavra o solo. A metafísica permanece a primeira instância da filosofia. Não 

alcança, porém, a primeira instância do pensamento. No pensamento da verdade do 

ser a metafísica está superada. [...] Esta “superação da metafísica”, contudo, não 
rejeita a metafísica. Enquanto o homem permanecer animal rationale é ele animal 

metaphysicum.33 

 

 

 Ao fazermos esta experiência de ser, que é a idéia de superação, abrimos espaço para 

um novo desencobrimento que pode vir a acontecer ou não. Acontecendo, este novo 

desencobrimento permanecerá metafísico, pois, considerando a metafísica como 

esquecimento do ser e consequente asseguramento no ente, todo desencobrimento será 

compreendido metafisicamente pelo homem. 

 Isto se relaciona com aquilo que Heidegger denomina de “errância”. Este termo 

colabora com a desconstrução da noção de superação da metafísica, no sentido de extinção.  O 

                                            
33

 HEIDEGGER, Martin. Ciência e pensamento do sentido. In: Heidegger: Conferências e escritos filosóficos. 
São Paulo: Abril Cultural, 1983, (Col. Os Pensadores), p. 56. 
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homem, habitando o mundo, distrai-se com as suas ocupações particulares e toma o ente 

como medida. Esta agitação inquieta da vida corrente, que nos leva a trocar uma atividade por 

outra, incessantemente, caracteriza o homem contemporaneo. “Este vaivém do homem, no 

qual ele se afasta do mistério e se dirige para a realidade corrente, sai de um objeto da vida 

cotidiana para outro, desviando-se do mistério: ele é o errar.”
34

 A errância não toma o homem 

num certo momento, ela pertence à nossa constituição, por isso não é um defeito. Logo, é 

próprio do homem que ele, ao compreender ser, se fixe aos entes, sem ter olhos para esta 

compreensão que é uma experiência originária. O homem erra a partir da sua ek-sistência, ou 

seja, o erro vem da sua própria abertura para o ser. Por isto, o homem está, ao mesmo tempo, 

preso à abertura do ser e ao fechamento do ente, à experiência de ser e ao asseguramento no 

ente, àquilo que salva e ao perigo, à ek-sistência e à errância. Tal oscilação remete à 

indigência que é o homem, e está fundada na dinâmica de desvelamento do ente e 

encobrimento do ser, isto é, na essência da verdade. 

 Ora, se o homem, enquanto errância, está preso à sua indigência, que significa a 

predominância do asseguramento do ente em relação à verdade do ser, a metafísica parece nos 

dominar por um tempo indeterminado, visto que faz parte da nossa constituição.  O 

pensamento que supera a metafísica, a considera a partir do seu solo, da sua verdade. Ele a 

reconhece, reconhecendo o seu domínio e os seus limites, mas não pretende acabar com ela. 

Como poderíamos, então, pensar uma saída da esfera do pensamento metafísico? Segundo 

Heidegger, não devemos achar que a metafísica será um dia extinta, se a metafísica que 

conhecemos, ou seja, nos moldes atuais, chegar ao seu fim, e de fato estamos vivendo este 

fim, é porque ela retornará restaurada, contudo, permanecerá sendo metafísica. Assim, 

podemos dizer com ele, que a metafísica é uma fatalidade necessária, “[...] porque o próprio 

ser apenas pode vir à luz em sua verdade, na diferença resguardada entre ser e ente, e isso 

quando a diferença ela mesma se dá e acontece com propriedade.”
35

 

 A técnica é a realização ou efetivação da metafísica moderna. Sendo um modo de 

desencobrimento de ser, assim como a metafísica, ela não pode ser extinta pela vontade 

humana. Contudo, isto não quer dizer que ela não possa vir a sucumbir um dia, só que este 

fato deve partir do acontecer da verdade do ser em uma nova manifestação. Assim, aquilo que 

cabe ao homem, como lugar de preservação da verdade do ser, é a escolha de como lidar com 

o desvelamento que lhe foi destinado. Na era da técnica, onde o ser nos interpela através da 

                                            
34

 Idem. A teoria platônica da verdade. In: Marcas do Caminho, p. 208. 
35

 Idem. A superação da metafísica. In: Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes, 2008, p.67. 
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composição, a nossa reflexão deve se ocupar com a questão da lida com os entes, isto é, da 

produção de teorias do real que instauram, de certa forma, a realidade. Contudo, isto somente 

é possível se já fizemos a experiência da técnica como destino do ser e assim, pensarmos a 

metafísica a partir do seu solo, na perspectiva da sua superação em direcionamento ao que é 

próprio de ser e de homem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

AXELOS, Kostas. Introdução ao pensamento futuro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969. 

 

CASANOVA, Marco Antonio. Compreender Heidegger. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 

 

DESCARTES, René. Descartes. São Paulo: Nova Cultural, 2000. (Coleção Os Pensadores). 



43 

 

 

DUARTE. André.  Vidas em Risco: Crítica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

 

DUBOIS, Christian. Heidegger: introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2004. 

 

FERREIRA, Acylene Maria Cabral. O destino como Serenidade. Síntese - Revista de 

Filosofia, Belo Horizonte, v.30, n. 97, p. 249-262, 2000. 

 

_______. A composição e a quadratura como criação. Sofia, Vitória, v.10, n.13 e 14, p.55-76. 

 

FOGEL, Gilvan. Da Solidão Perfeita. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Notas sobre a técnica no pensamento de Heidegger. Veritas, 

Porto Alegre, v.43,n.1, p.97-108, 1998. 

 

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. 2 Ed. Rio de Janeiro: Vozes, v. 1, 

2007. 

 

HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 

 

________.  Martin. Ensaios e Conferências. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 

 

________. Heidegger: Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

(Col. Os Pensadores). 

 

________. Sobre o humanismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967. 

 

________. Serenidade. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. 

 

________. Marcas do Caminho. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 

 

________. O Princípio do Fundamento. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. 

 

________. Introdução à Metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 

 

________. Nietzsche. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, v.2. 

 

________. Seminários de Zollikon. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 

 

________. Sobre o Problema do ser/O Caminho do Campo. São Paulo: Duas Cidades, 1969. 

 

________. Kant y el Problema de la metafísica. Mexico d.f.: Fondo de 

Cultura Económica, 1996. 

 

_______. Los Problemas Fundamentales de la Fenomenología. Madrid: Editorial Trotta, 

2000. 

 

LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprendendo a Pensar. v. 2. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 



44 

 

 

_______. Ética e técnica. Sofia, vol.10, n.13 e 14, 2005. 

 

LOPARIC, Zeljko. Heidegger e a pergunta pela técnica. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, Campinas, v.6, n. 2, p. 107-138, 1996. 

 

_______. Sobre a Responsabilidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

 

NUNES, Benedito. História e ontologia. Natureza Humana: Revista Internacional de filosofia 

e práticas clínicas, São Paulo, v.1, n.1,1999. 

 

OLIVEIRA, Rubem Mendes. A questão da técnica em Spengler e Heidegger. Belo Horizonte: 

Tessitura, 2006. 

 

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1990. 

 

PRÉ-SOCRÁTICOS. Fragmentos, Doxografia e comentários. São Paulo: Abril Cultural, 

1978. (Os Pensadores). 

 

ROJCEWICZ, Richard. The gods and technology. New York: State University of New York 

Press, 2006. 

 

ZIMMERMAN, Michael. Confronto de Heidegger com a modernidade. Lisboa: Instituto 

Piaget , 2001. 

 

WISSER, Richard. Entrevista concedida por Martin Heidegger. O que nos faz pensar, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 10, p. 11-17, outubro, 1996. 

 

 

 

 

 


