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Resumo

Este texto aborda a condição da alteridade no mundo tecnológico do ponto de vista da
fenomenologia do filósofo alemão Martin Heidegger. A alteridade é a qualidade do Outro,
aquele  com quem estabelecemos  uma relação,  como a  relação  comunicacional.  Com o
surgimento  dos  objetos  tecnológicos  de matriz  informática,  coloca-se a  questão sobre a
possibilidade de a alteridade também se dar na relação com a máquina. Em diálogo com os
conceitos  de  Dasein,  Man  e  técnica  conforme apresentados  por  Heidegger,  este  ensaio
apresenta uma compreensão fenomenológica da alteridade e argumenta que somente a partir
de  um  reducionismo  tecnológico  da  condição  humana  originária  é  possível  atribuir
alteridade aos entes tecnológicos.
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A questão da alteridade é uma pergunta sobre a possibilidade de uma relação com o

Outro. Como nos relacionamos com o Outro? O que nos permite entrar nessa relação? O

que faz do Outro, de fato, outro, e não uma extensão de nós mesmos? Perguntas como essas

têm ocupado o pensamento ocidental desde o início da filosofia e são de especial interesse

para os estudos da comunicação. Entretanto, os avanços tecnológicos dos últimos 200 anos

e, em especial, as novas tecnologias surgidas a partir da cibernética parecem nos obrigar a

repensar todas as respostas anteriores.

Afinal, com essas tecnologias, o Outro comparece de uma forma jamais imaginada.

Pela primeira vez na história da humanidade podemos conversar com pessoas em tempo

real sem que elas estejam corporeamente presentes. Que relação é essa que estabelecemos?

O que as nossas formas tecnológicas de entrar em relação com o Outro nos dizem a respeito

da alteridade? Mas há aquela que talvez seja a pergunta mais perturbadora de todas: quem

ou o que é, de fato, o Outro? O que qualifica algo ou alguém para ser alteridade? Com o

surgimento e o aprimoramento de sistemas de inteligência artificial, estamos dando firmes

passos na direção de um mundo em que vamos nos relacionar primariamente com máquinas

e robôs. Nessa relação, poderemos falar também de alteridade? O que é alteridade, afinal?

1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIX 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Este ensaio pretende contribuir  para o debate  ao explorar  implicações  de alguns

conceitos fenomenológicos expostos pelo filósofo alemão Martin Heidegger. O pensador

apresenta  conceitos  muito  relevantes  para  a  discussão,  embora  ele  mesmo  não  tenha

dedicado muita atenção ao tema da alteridade. Este texto não pretende lidar com todo o

entendimento filosófico de Heidegger nem segui-lo nos mínimos detalhes, uma vez que ele

mesmo  trilhou  caminhos  de  pensamento  absolutamente  indesculpáveis,  como  o  seu

envolvimento com o nazismo e com o antissemitismo (ZIMMERMAN, 1990; TRAWNY,

2014). Sem dúvida ideias racistas encontram apoio na sua obra e pensamento. Portanto, este

texto  não  pretende  simplesmente  ecoar  Heidegger,  mas  focar  naquilo  que  parece  ser

essencial para nos ajudar hoje, no século 21, a lidar com a questão da alteridade. Esperamos

que,  ao  longo  do  texto,  fique  clara  a  necessidade  de  considerar  a  fenomenologia  de

Heidegger ao se pensar a relação entre alteridade e tecnologia.

Dasein: o ente que se relaciona com outros entes

Nós temos acesso ao Outro. O Outro se faz presente a nós de alguma maneira. Isso

significa que nós o percebemos. Perceber o Outro é uma condição básica para entrar em

relação com ele.  Isso torna a percepção um ponto de partida privilegiado para pensar a

alteridade.  Mas o que exatamente é a percepção? O que significa perceber?  O que isso

implica? Em  Problemas fundamentais da fenomenologia, Heidegger (1975, p. 79) dedica

parte  considerável  da  sua  reflexão  ao  problema da percepção  e  começa  definindo-a da

seguinte forma: “O que chamamos de percepção é,  mais explicitamente:  o direcionar-se

percepcionalmente  ao percebido, de tal modo que o percebido é sempre entendido como

percebido na sua própria percepcionalidade.”3

Percepção  é,  portanto,  um  direcionar-se  percepcionalmente  ao  percebido.  Esse

direcionar-se-a-algo  é  uma  estrutura  típica  que  a  fenomenologia  descreve  como

intencionalidade.  Na  intencionalidade,  há  dois  momentos  diferentes:  o  intentio e  o

intentum. O intentio se refere ao “direcionar-se-a”, enquanto o intentum se refere “àquilo-a-

que” nós nos direcionamos. No caso da percepção, o intentio é o perceber, e o intentum é o

percebido (HEIDEGGER, 1975, p. 83). O que isso significa? Todos os comportamentos

intencionais sempre têm um conteúdo, ou seja, sempre são um modo de se relacionar com

alguém ou algo. Não há a percepção pura.  Percepção é sempre a  percepção  de algo e,

portanto, um modo de se relacionar com alguém ou algo.

3 Neste texto, todas as citações extraídas de obras em outros idiomas, a exemplo desta, são traduzidas livremente.
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Ao  se  pensar  a  intencionalidade,  um  erro  comum  é  a  compreensão  objetivista

(HEIDEGGER, 1975, p. 83-86). Dessa perspectiva, eu pressuponho que a intencionalidade

é algo externo que aparece apenas quando existem ambos os pólos da relação, o sujeito

psíquico e o objeto físico. No entanto, essa compreensão ignora o fato de que o sujeito já é

em si mesmo intencionalmente estruturado (HEIDEGGER, 1975, p. 84). A compreensão

objetivista da percepção passa por alto o intentio – o perceber – que já faz parte da própria

intencionalidade. Intencionalidade não é algo externo, isolado, um terceiro elemento que

surge entre sujeito e objeto. O sujeito tem intencionalidade sem a necessidade de um objeto

físico. A intencionalidade deve, portanto, ser localizada no sujeito, por assim dizer.

No  entanto,  Heidegger  (1975,  p.  86)  adverte  que  há  ainda  o  risco  de  pensar  a

intencionalidade como propriedade de um “eu”, de uma esfera imanente do sujeito,  que

precisa de um momento específico de transcendência para alcançar os entes lá fora. Daí

tendemos a formular a questão: como o sujeito se relaciona com as coisas do lado de fora?

Como ele pode transcender sua própria esfera de sujeito e estabelecer uma relação com os

entes no mundo lá fora? Para evitar essa armadilha, é preciso atentar para o intentum que

também  faz  parte  da  intencionalidade  (HEIDEGGER,  1975,  p.  88).  A  percepção  é

direcionada para um percebido, para os próprios entes. Não há sujeito no sentido de um

“eu” à parte do “mundo”. Estamos desde o início  no mundo. É errado perguntar como as

coisas dentro do sujeito se relacionam com o exterior. Essa pergunta pressupõe a separação,

pressupõe o sujeito como um “eu” encapsulado em sua esfera, que de alguma forma precisa

transcender em direção ao mundo. É uma forma cartesiana de pensar, que ignora o caráter

originário da percepção: a percepção já está junto às coisas. Ela sempre tem um percebido.

Ela não precisa provocar qualquer transcendência. Portanto, intencionalidade não apenas é

um modo de entrar em relação com entes. A intencionalidade é a própria relação com os

entes. Qualquer forma de interpelação do Outro deve passar pela intencionalidade.

Falar dessa forma não significa que o outro exista apenas enquanto percebido, ou

seja, na sua percepcionalidade. Significa apenas que a percepcionalidade do Outro é uma

condição necessária para o acesso e relação com ele. Nas palavras de Heidegger (1975, p.

98), “o perceber é um deixar o existente  vir ao encontro. Transcender é um desencobrir”.

Isso significa que a percepção é um modo de desencobrimento dos entes  enquanto entes.

Mas esse desencobrimento dos entes deve ser localizado no próprio perceber,  e não no

percebido,  do contrário o perceber  não seria  capaz de desvelar  os entes  como entes.  O

perceber  deve  poder  compreender  de  partida  a  existencialidade  para  desencobrir  algo
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enquanto  existente.  É  preciso  haver  uma compreensão prévia  da  existência,  do Ser, no

próprio perceber (HEIDEGGER, 1975, p. 99). À intencionalidade da percepção pertence,

portanto, não só intentio e intentum, mas também uma “compreensão do Ser”. O existente

só pode ser desencoberto como um existente porque o Dasein tem em si mesmo uma certa

capacidade de desvelar o existente, uma compreensão prévia do que significa ser, existir.

Esta breve reflexão sobre a percepção ajuda a ver alguns aspectos importantes que

não  podem ser  ignorados  em qualquer  consideração  sobre  alteridade  e  tecnologia.  Em

primeiro lugar,  ela  nos mostra  que nós,  como entes  que percebem, estamos sempre em

relação com outros entes. Não existimos como um “eu” isolado que de alguma forma tem

de entrar em relação com o mundo e encontrar os outros entes. Nós já estamos no mundo. É

por isso que Heidegger se refere ao ser que percepciona como “ser-aí” (Dasein), que é ao

mesmo tempo “ser-no-mundo”. “Mundo” aqui não é uma referência ao planeta Terra, mas à

totalidade de significados e referências em que estamos envolvidos em nossa experiência

com as coisas desde o início (HEIDEGGER, 1977b, p. 86). Não podemos mudar o fato de

que, desde o início, as coisas já significam algo para nós. Nesse sentido, estamos lançados

em um mundo que não escolhemos. Mas podemos interferir nesses significados, alterá-los,

dando a eles nova significação. Cientes dessa possibilidade, estamos sempre adiante de nós

mesmos, não estamos presos em nosso presente. Isso significa que o Dasein é uma abertura

permanente,  é  uma  capacidade-de-ser.  Essa  condição  garante  a  compreensão  de  ser  e

permite ao Dasein encontrar os entes e entrar em relação com eles.

Entender a percepção como uma compreensão de ser lança luz também sobre um

tema muito importante para pensar a alteridade: a diferença ontológica, a diferença entre

Ser e  entes  (HEIDEGGER,  1975,  p.  322).  Como  seres-no-mundo,  encontramos  entes

enquanto entes. Sua “existência” precisa ser entendida de partida em nosso ser para que os

entes possam aparecer como tais. Essa “existência” que revela os entes como entes é o Ser

(com maiúscula). Não se deve confundir  Ser com um ente supremo, como Deus. Ser é o

revelar  dos  entes  como  tais.  Sem  essa  diferença  entre  Ser  e  ente,  não  seria  possível

encontrar entes como tais e consequentemente não seria possível entrar em relação com

eles. Isso significa que só podemos entrar em relação com as coisas e com o Outro por

causa  da  diferença  ontológica,  isto  é,  porque  temos  uma  compreensão  prévia  do  que

significa ser.

Esta reflexão sobre a percepção nos ajuda a compreender, além disso, que há um

tipo de ente que ao longo da história está em relação com o Ser dos entes, ou seja, um ente a
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quem as coisas aparecem como existentes. O Dasein é o ser humano. Não que o ser humano

seja  um Dasein,  como se  Dasein  fosse  uma  propriedade  humana  e  o  humano  fosse  o

fundamento do  Ser. Desde Descartes ganha terreno essa ideia de que o ser humano é o

fundamento do Ser. Compreender o Ser, isto é, compreender que as coisas são e atribuir a

elas  significado,  tem  sido  intimamente  ligado  com  a  capacidade  cognitiva  humana.  A

consequência é: se formos capazes de reproduzir essa capacidade cognitiva em algum outro

ente, também ele seria dotado de compreensão do Ser. Isso é o que defende, por exemplo, a

teoria  da  Inteligência  Artificial  forte  (LEIDLMAIR,  1991).  Nesse  desdobramento  mais

recente, a compreensão cartesiano-moderna pode parecer superar o antropocentrismo, pois

parece colocar todos os entes em igual condição. Mas ela interpreta Ser como algo que

surge  a  partir  do  humano,  da  sua  capacidade  cognitiva.  Ao  contrário,  entendido  como

Dasein, o ser humano não é o fundamento do Ser, mas o local em que o Ser tem ocorrido ao

longo da história. Esta é uma diferença fundamental (TRAWNY, 2003, p. 52). Esta é uma

condição que o ser humano não pode superar. Ele não pode perguntar “por que o Ser ocorre

aqui?”.  Qualquer  pergunta  sobre  o  que  possibilita  o  entendimento  pressupõe  o  próprio

entendimento e, portanto, é perguntar em círculos. O Dasein, o ente onde o Ser acontece, é

o ser humano.

O Outro e o “Man”

Lançado no mundo, o Dasein já está em relação com os entes. Isso torna necessário

presumir não apenas os entes, mas também a compreensão dos entes como tais, isto é, em

seu ser. Essa compreensão já está no Dasein, no próprio ser-no-mundo. O fato de encontrar

coisas  como  existentes pressupõe  que  o  Dasein  já  possui  um conhecimento  prévio  da

existência, que permite desencobrir o existente como existente. O mesmo ocorre em relação

ao Outro. Na sua experiência o Dasein não encontra apenas coisas, mas também o Outro,

que é sempre reconhecido como tal. O Outro não aparece simplesmente como outra coisa

existente, caso contrário não seria identificado como Outro. Eu de fato encontro o Outro

como Outro-no-mundo, ou seja, o Outro é um outro Dasein. Eu o vejo como alguém para

quem as coisas também são, isto é, como alguém que também está de partida em relação

com os  entes  (HEIDEGGER, 1977b,  p.  118).  Quando vemos alguém digitando em um

computador, não importa quão absorta a pessoa estiver, ela nunca aparece como uma coisa

colocada diante de outra coisa. Ela aparece como Outro.
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Isto significa que no ser-no-mundo há também a compreensão da “outridade” do

Outro. Esta compreensão revela o Outro como outro Dasein, que está (sein) junto (mit) no

mundo (da, Welt). Por isso, Heidegger (1977b, p. 117-118) chama o Outro de Mit-Dasein. É

preciso  concluir  que  faz  parte  da  compreensão  do  ser  também  uma  compreensão  da

alteridade. Portanto, a alteridade não é algo posterior na experiência do ser humano, nem

mesmo  algo  que  pode  ser  ignorado.  Que  o  conceito  de  alteridade  tenha  ficado

subdeterminado na obra de Heidegger não apaga o fato de que a exposição original  da

condição do Dasein já incluía o Outro (MICHALSKI, 1999). Mais adiante vamos explorar a

necessidade de aprofundar o conceito de alteridade no Dasein. O que é necessário enfatizar

agora é que a alteridade não pode ser um ente arbitrário, não pode ser qualquer percebido.

Encontramos a alteridade no outro Dasein, no ente que está no mundo assim como nós

estamos. Se o Dasein é o ser humano, a conclusão lógica deve ser: encontramos a alteridade

apenas em outro ser humano.

Nesse  ponto  aparece  um  outro  conceito  empregado  por  Heidegger,  o  “Man”,

trabalhado exaustivamente em Ser e tempo. Man é uma palavra alemã neutra para indicar

um sujeito indeterminado de uma frase. Man sagt significa, por exemplo, diz-se ou dizem,

quando não é certo exatamente quem diz. São os “outros” que servem de parâmetro para as

nossas ações. Para Heidegger (1977b, p. 126), esse é o modo em que normalmente o Outro

encontra o Dasein, ou seja, como “outros” que determinam seu próprio ser.

Ao usar  o transporte  público,  ao assumir  nosso papel  no local  de trabalho e  na

escola, ao entretermo-nos na frente da televisão, cada um é como os outros. Pegamos o

ônibus e o metrô como outros o fazem. Comemos em restaurantes como outros comem.

Ficamos indignados com a corrupção como outros ficam. Assim, os outros assumem o ser

do Dasein.  O Dasein é  os outros,  por assim dizer  (HEIDEGGER, 1977b,  p.  127).  Isso

significa  que  não  é  o  próprio  indivíduo  que  está  “aí”,  assumindo  a  sua  própria

responsabilidade  de  ser  –  seja  no  trabalho,  na  família,  no  tempo  livre  etc.  As  suas

possibilidades de ser são determinadas e restringidas pelos outros. Portanto, o Dasein, nesse

modo de ser, tenta ficar na medianidade, não fazer nada excêntrico, não se distanciar do que

considera  razoável  (HEIDEGGER, 1977b, p. 128). Por ter seu ser tomado pelos outros,

pelo  Man,  o  Dasein  também experimenta  uma tranquilidade.  O Dasein  é  tranquilizado

porque pode agarrar-se às certezas das funções atribuídas a ele e não tem que se perguntar

sobre suas possibilidades de ser. Tudo fica “na mais perfeita ordem” se o Dasein seguir o

script que os outros, o Man, lhe atribuíram (HEIDEGGER, 1977b, p. 177). No entanto, isso
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não significa que, tranquilizado, ele vai viver na estagnação e inatividade. Porque precisa

seguir  o  roteiro  dado pelos  outros,  o  Dasein  está  o  tempo  todo ocupado.  Quanto  mais

tranquilidade  e  segurança  ele  quiser  ter,  mais  ele  precisa  se  esforçar  para  saber  e

compreender o mundo ao seu redor nos mínimos detalhes (HEIDEGGER, 1977b, p. 178).

Heidegger chama todo esse modo de ser de “decadência” [Verfallenheit]. Embora

sugira negatividade, Heidegger (1977b, p. 175-176) afirma que esse conceito não se destina

“a expressar qualquer avaliação negativa”. Decadência é a condição padrão do Dasein em

suas ocupações  cotidianas,  quando ele  decai  do todo de sua capacidade-de-ser para um

modo de ser específico a fim de viver em sociedade. Leidlmair (1991, p. 165) indica que

devemos entender o “Man” em Heidegger como “prescrições de papéis”. Nós decaímos, diz

ele, nas prescrições de papéis do dia a dia. Quando as pessoas estão no modo de ser da

decadência,  tomadas  pelo  Man,  elas  não são indivíduos,  mas  veem-se como peças  que

executam uma função. O que elas são é determinado pelo papel que elas assumem. Os

papéis sociais têm até mesmo uma função econômica (BAMMÉ et al, 1983, p. 164). Graças

ao  modo  de  decadência,  não  é  necessário  gastar  horas  num  diálogo  entre  cirurgião  e

paciente para que cada um entenda o que esperar do outro, por exemplo. É por isso que o

Man representa uma economia na vida social.

Para  Heidegger,  é  assim  que  entramos  em relação  com o  Outro  nas  ocupações

cotidianas. Pensar alteridade dessa forma, no entanto, deixa espaço para uma crítica muito

pertinente. De acordo com S. J. McGrath (2008, p. 80), Heidegger propõe uma espécie de

“coletivismo” em oposição ao “humanismo liberal”. McGrath chama a atenção para o fato

de que, para o Dasein, o Outro não é algo radicalmente diferente. Crítica semelhante faz

Luckner (2008, p. 87), ao dizer que, para Heidegger, só a morte é algo realmente distinto do

Dasein e capaz de revelar a sua finitude, enquanto o Outro e as outras coisas são meros

momentos de sua própria existência.  De fato, em  Ser e tempo Heidegger afirma que os

outros são “aqueles de quem no mais das vezes não se distingue”. McGrath (2008, p. 81-82)

sentencia: “Para Heidegger, o Dasein sabe exatamente o que esperar dos outros na medida

em que  eles  não  são  diferentes  dele  mesmo.  Os  outros  não  confrontam  o  Dasein;  ao

contrário, eles permitem ao Dasein evitar o confronto sempre iminente consigo mesmo.”

Para Levinas (1999), a face do Outro é a face de alguém que eu não entendo, que

impõe limites ao meu próprio ser. É a percepção do limite da própria subjetividade que

obriga  a  reconhecer  a  individualidade  do  Outro,  o  valor  da  intersubjetividade  e  a

necessidade de compartilhar e ceder. Em Heidegger há o risco permanente de se ignorar a
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intersubjetividade  por  causa  da  necessidade  de  se  diferenciar  dos  outros.  Somente  essa

diferenciação garantiria ao Dasein suas possibilidades mais próprias como capacidade-de-

ser. Não é de surpreender que essa interpretação do Dasein legitime facilmente o domínio

dos mais fortes – aqueles que se distinguiram dos outros – sobre os fracos – aqueles cujo ser

é determinado  por  outros  –,  o  que coloca  Heidegger  em linha  com uma certa  tradição

elitista  do  pensamento  ocidental.  O  fato  de  Heidegger  entender  “personalidade”  dessa

forma é sem dúvida uma das portas abertas para o nazismo em sua obra.

Ao mesmo tempo,  é  importante  não ignorar  o  ganho teórico  que  o  conceito  de

Dasein proporciona para se pensar a alteridade como uma experiência fática da existência

humana. Em vez de restringir o encontro com o Outro ao Man, como Heidegger fez em Ser

e  tempo,  é  preciso  ver  o  Outro  no seu  sentido  mais  original,  isto  é,  como aquele  que

também  compreende  Ser,  compreende  que  eu  sou  e  que  ele  é.  Eu  sei  que  ele  sabe.

Curiosamente, parece que Heidegger não percebeu o apelo do Outro como Mit-Dasein: Eu

sei que você sabe. Partilhamos o mesmo mundo. Para alguns, esse mundo pode ser mais

transparente do que para outros. Para alguns, a “compreensão do Ser” como condição da

existência pode ser mais clara do que para outros. Mas o Outro – ciente de tudo isso ou não

– também está  envolvido  desde  o  início  na  totalidade  de  significados  e  referências  da

existência. Ele é também uma capacidade-de-ser e é em si mesmo um universo que impõe

um limite à minha existência. O reconhecimento desse limite é dado de antemão no Dasein.

Este limite precisa ser suprimido através de uma modificação da nossa condição originária

se quisermos ver o Outro como algo a ser manipulado ou se quisermos entregarmo-nos ao

Man. Em suma, se quisermos reduzir a nossa relação com o Outro à prescrição de papéis.

Nesse  sentido,  o  Outro  como  Mit-Dasein  requer  uma  expansão  do  significado

original que Heidegger queria dar a ele em  Ser e tempo. Essa expansão evita o risco de

elitismo sempre presente na trajetória de Heidegger. Diante das tragédias que o pensamento

elitista causou no século passado e diante dos desafios que ele apresenta no presente século,

é importante considerar ainda mais radicalmente que o Outro é um Mit-Dasein  que nós

sempre  reconhecemos e  do  qual  só  podemos  escapar  se  escaparmos  também da  nossa

própria condição originária como entes que se relacionam com o Ser.

Tecnologia como um modo de ser

Até agora,  vimos que o Dasein entra em relação com o Outro por causa da sua

constituição fundamental como ser-no-mundo.  O Outro é o outro ser humano, que nós
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encontramos  como tal  desde  o  início  da  nossa  existência  factual.  Ao mesmo tempo,  o

Dasein tem uma tendência de se deixar determinar pelos outros, o Man. No entanto, esses

outros que determinam o Dasein não são o Outro compreendido em sua condição originária

como Mit-Dasein. No Man, o Outro já consta reduzido ao papel que desempenha. E, como

veremos, essa redução do Outro é exacerbada na tecnologia.

Para entender isso, é necessário definir tecnologia. Heidegger (2000, p. 9) prestou

uma contribuição essencial para esse debate ao desenvolver uma reflexão que mostra que “a

essência da técnica não é nada de técnico”. É certo dizer que a tecnologia é um meio ou

instrumento. Mas o que é de fato um meio? Um meio é uma maneira de fazer alguma coisa.

Como tal, é um modo de se relacionar com as coisas, com o real. Por isso, empregar um

meio exprime também o que se entende como real, como ser.

Seubold  (1986)  ilustra  esta  condição  com os  índios  de  Taos,  no  Novo  México.

Quando  os  espanhóis  apresentaram  a  eles  o  arado,  o  equipamento  foi  imediatamente

rejeitado porque, para os índios, ele machucava o seio da terra. A tribo também retirava as

ferraduras dos cavalos durante a primavera para não ferir a terra grávida. Em ambos os

casos, os índios empregavam diferentes meios para fazer aparentemente a mesma coisa que

os  espanhóis:  cultivar  a  terra.  Mas  eles  não  estavam simplesmente  empregando  outros

meios; os meios utilizados evidenciavam uma relação diferente com a natureza e o mundo,

em suma, com o real. Um novo meio exige uma nova relação entre as coisas e também

significa  que  as  coisas  são  vistas  sob outro  ângulo.  Para  os  espanhóis,  a  terra  era  um

conjunto de minerais à disposição para aumentar a produtividade. Para os índios, a terra era

uma  entidade  misteriosa,  autônoma,  quase  uma  deidade,  que  na  sua  generosidade

beneficiava o homem, oferecendo o fruto no devido tempo.

O exemplo mostra que o fundamental na tecnologia como um meio de fazer algo

não é o próprio equipamento, mas a relação com o real que ela expressa. Uma vez que o

nosso entrar-em-relação com as coisas e pessoas depende de um entendimento prévio do

Ser,  ou  seja,  uma  compreensão  do  que  os  entes  são,  o  decisivo  na  tecnologia  é  a

compreensão do Ser que ela carrega. É um modo específico de ser e agir. A questão, então,

deve ser: qual é a compreensão do Ser que a tecnologia traz consigo?

Heidegger (2000, p. 20) explica que a tecnologia, como um modo de ser, desencobre

os entes como objetos à disposição, como  disponibilidade, de modo que eles podem ser

manipulados para a realização de determinadas finalidades. No exemplo acima, a tecnologia

desvela  a  terra  como minerais  à  disposição  para aumentar  a  produção de  alimentos.  A
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tecnologia é, portanto, um modo de ser e agir em que as coisas aparecem como objetos que

podem ser usados para executar outras atividades.

O agir tecnológico só é possível porque temos compreensão prévia do Ser, o que nos

permite  entrar  em relação  com as  coisas.  A compreensão  do Ser  é  o  que  nos  permite

encontrar os entes, seja como coisas, como Outro ou como disponibilidade. Assim como no

Man, no agir tecnológico os entes não me encontram em sua autonomia e independência,

mas no papel que desempenham na realização de uma tarefa específica.

Ao dar uma finalidade específica para as coisas e regular seu uso, o agir tecnológico

economiza tempo e esforço. É uma economia. Mas, ao mesmo tempo, ele restringe outras

possibilidades  de  acesso  às  coisas  e  ao  Outro,  porque  passam a  ser  mais  trabalhosas,

arriscadas e, finalmente, irrazoáveis. O agir tecnológico restringe os modos de ser e agir da

vida cotidiana em detrimento de modos que são executados da forma mais econômica e

automatizada possível (LUCKNER, 2008).

Esse traço da tecnologia e sua semelhança com o Man tornam-se mais claros com a

concepção de máquina que surgiu desde o aparecimento da cibernética, da informática e do

computador,  a  “máquina  transclássica”  (BAMMÉ  et  al,  1983).  Nesse  novo  conceito,

máquina  é  um  comportamento.  Uma  calculadora,  por  exemplo,  é  um  dispositivo  de

executar cálculos. Existem vários tipos de calculadora: elétrica, eletrônica etc. No entanto, o

comum entre todas elas é que seguem um “passo a passo” para transformar inputs em um

resultado específico. Esse passo a passo, na verdade, nem precisa de um equipamento para

ser  realizado.  Todos  aprendemos  na  escola  como  segui-lo.  Esse  procedimento  que  a

calculadora  (ou  nós)  precisa  seguir  para  realizar  o  cálculo  se  chama  algoritmo.  Os

algoritmos  são  instruções  lógicas  precisas  que  não  necessitam  de  interpretação,  um

procedimento que representa uma economia de pensamento e esforço. O dispositivo físico é

apenas a incorporação material  de um algoritmo (ou de um conjunto de algoritmos).  O

decisivo nele não é tanto a sua materialidade, mas o procedimento que ele executa, o seu

comportamento (BAMMÉ et al,  1983, p. 115-145). Isso tornou-se mais evidente com o

computador,  um dispositivo  que,  graças  aos  avanços  em lógica  formal,  pode  executar

qualquer algoritmo, isto é, pode rodar qualquer máquina.

Quando nós nos limitamos a calcular as coisas, estamos procedendo de uma forma

maquínica.  Como Luckner  (2008, p.  44-45) destaca,  esse procedimento maquínico só é

possível porque temos a capacidade de nos relacionar com as coisas e nos comportar de

maneiras diferentes, incluindo com os procedimentos formais específicos que podem ser
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seguidos sem a necessidade de pensamento ou interpretação. A relação entre o cirurgião e o

paciente,  lembrando  o  exemplo  citado  acima,  depende  em  grande  parte  de  seguir

procedimentos  formais  específicos  que,  à  luz do exposto  acima,  podem muito  bem ser

descritos como procedimentos maquínicos.

Mas  só  temos  a  capacidade  de  ver  os  entes  como  objetos  e  usá-los  em

procedimentos maquínicos porque antes temos a compreensão do Ser que nos dá várias

possibilidades de comportamento, incluindo o maquínico. A própria máquina é um modo de

ser derivado da condição originária do Dasein como abertura. Man, agir tecnológico e

máquina correspondem todos à mesma coisa: um modo de entrar em relação com as coisas

e com o Outro que restringe o modo originário de ser do Dasein a formas específicas a fim

de facilitar a vida cotidiana (LEIDLMAIR, 1991).

A questão, para Heidegger, é que chegamos a um ponto da história em que o agir

tecnológico  prevaleceu  de  tal  forma  –  gerando  economia  e  eficiência  através  de

procedimentos formais – que se torna o único modo legítimo de ser, restringindo outros

modos de ser e se relacionar  com as coisas.  As coisas tendem a aparecer apenas como

disponibilidade.  Tudo  é  reduzido  ao  papel  que  pode  desempenhar.  Nas  sociedades

modernas, ou seja, na era da tecnologia, temos a tendência de reduzir todas as nossas ações

a comportamentos formais, aos procedimentos maquínicos.  Essa tendência torna-se uma

profecia autorrealizável:  reduzido o nosso ser (capacidade-de-ser) ao aspecto maquínico,

não podemos distinguirmo-nos mais de um equipamento tecnológico  se ele se comportar

como nos comportamos.  Sendo assim,  a  tendência  “humanizada”  (interfaces  amigáveis,

reconhecimento de voz etc.) dos equipamentos tecnológicos cresce não tanto por causa do

avanço tecnológico  em si,  mas por  causa  do seu progressivo êxito  em reduzir  a  nossa

compreensão da complexidade da nossa existência e da vida social. Como exemplo, vale a

pena relembrar o caso do programa de computador “Eliza”. Criado em 1966 por Joseph

Weizenbaum, engenheiro do MIT, o programa procurava simular um diálogo entre paciente

(o usuário) e psicóloga (o computador). Mas o próprio Weizenbaum dizia que seu programa

era uma “paródia” não só dessa, mas de todas as relações humanas. A escolha da relação

paciente-psicólogo ocorreu apenas porque nessa relação permite-se socialmente não mostrar

nenhum conhecimento real ou interesse pelo mundo do Outro, de modo que não importa se

a resposta vem de um ser humano ou de uma máquina.

É verdade que a web, graças à enorme quantidade de dados que estamos inserindo

nos motores de busca e sites de redes sociais, está tornando os algoritmos cada vez mais
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sofisticados,  de  modo que  eles  apresentam comportamentos  que  emulam a  inteligência

humana (SHROFF, 2014). Mas, quando expandimos o entendimento do que uma máquina

é, definindo-a como o próprio algoritmo, fica claro que seu sucesso reside não tanto em sua

crescente  complexidade  e  inteligência,  mas  na  redução  progressiva  da  vida  humana

moderna a procedimentos, algoritmos.  Os equipamentos correspondem cada vez mais às

nossas necessidades devido ao aperfeiçoamento dos algoritmos, mas especialmente devido

ao fato de que a nossa vida foi simplificada e petrificada em estruturas lógicas e formais.

Mesmo a interpelação do Outro nos novos media só funciona porque já reduzimos o

que o Outro é. Toda a sua complexidade física e existencial  é reduzida à expressão em

signos.  Por  essa  razão,  ficamos  satisfeitos  em  acessar  o  Outro  como  vídeo,  áudio  ou

mensagens de texto. Como um conjunto de signos, o Outro é algo disponível a que recorro

quando preciso. Nesse sentido, pouco importa se o Outro físico, corporal está realmente por

trás dos signos. O importante é o efeito de alteridade. Além disso, a web e as redes sociais,

enquanto vastos reservatórios transparentes de práticas de outros, também oferecem uma

quantidade sem precedentes e crescente de modos automáticos de ser e agir: a quais lugares

viajar, que fotos bater, o que comer, que autores ler e assim por diante. A lista é infinita.

Embora cada vez mais diversificados,  estes são modos de ser e de se relacionar  com o

Outro que restringem o todo de possibilidades. Isso só é possível por causa da redução do

Outro e do si próprio ao cumprimento de papéis sociais. Portanto, o uso que fazemos do

Outro  transformado  em  conjunto  de  signos  é  essencialmente tecnológico  e  representa

também a redução do humano como capacidade-de-ser.

Produtibilidade tecnológica de todo ente

Podemos operar  o modo maquínico  de ser e agir  porque temos a  capacidade  de

transformar tudo em objetos à disposição. De onde vem essa capacidade? De acordo com

Heidegger,  essa  capacidade  deriva  da  nossa  tendência  de  interpretar  Ser  a  partir  dos

próprios entes  que encontramos no mundo, e não de nossa condição originária  como a

abertura que entende Ser. E, por mais paradoxal que pareça, essa tendência vem do próprio

Ser. Ao revelar os entes, o Ser se oculta, assim como a superfície de um espelho não pode

ser vista para que ele funcione como espelho. “A desocultação do ente, a claridade que lhe é

concedida,  escurece  a  luz  do  Ser.  O  Ser  escapa  ao  desvelar  a  si  mesmo  no  ente”

(HEIDEGGER, 1977a, p. 310). Então, embora a diferença ontológica – entre Ser e ente –

seja  precisamente  o que permite  encontrar  os entes  e  entrar  em relação com eles,  essa
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diferença é velada no momento em que encontramos os entes. Então parece haver apenas

entes – sem Ser. Por isso, temos a tendência de interpretar  todos os entes como iguais,

incluindo nós mesmos, e esquecer que é o acontecimento do Ser em nós que nos permite

encontrá-los.

Esse esquecimento atinge um ponto crucial quando Leibniz formula o princípio da

razão: nihil sine ratione, nada é sem razão. Na medida em que parece haver apenas entes,

tudo parece explicável como uma cadeia causal das relações entre entes. Em seguida, vem a

constatação de que nada é sem razão, nada é sem causa. Essa é a história da metafísica

ocidental, a busca por razão, causa, fundamento das coisas.

Por que a metafísica quer saber a razão, a causa? Para assegurar as coisas como

objetos, ou seja, para poder contar com elas (HEIDEGGER, 1997, p. 50). Para podermos

contar  com um objeto,  precisamos  conhecê-lo  em cada  detalhe  possível,  tudo o  que  o

compõe, que pode influenciar a sua posição ou movimento, a sua permanência ou mudança.

No conhecimento de suas causas, ou seja, de suas condições de possibilidade, um objeto

pode ser assegurado. Se é possível determinar tudo o que o torna possível – tudo o que

permite que ele seja –, sua condição será assegurada.

Tudo tem uma razão, cada ente tem suas condições de possibilidade. Nada é sem

causa.  A causa,  as  condições  de  possibilidade,  é  convertida  no  próprio  significado  da

palavra  Ser.  Entes são aquilo que tem uma causa.  Se a causa é desencoberta,  revelada,

torna-se  possível  contar  com o ente  e  até  mesmo (re)produzi-lo.  Daí  a  necessidade  de

pesquisar incessantemente em busca das causas de qualquer fenômeno.

Nesse movimento, entretanto, há uma confusão entre Ser e entes. A cadeia causal

leva necessariamente à procura da causa final, e isso também aparece como uma entidade,

um ente. Esquecemo-nos de que o Ser das coisas só é conhecido porque já nos está dado

desde o início. O Ser é algo que não podemos ultrapassar. Ao interpretar Ser como condição

de possibilidade, a metafísica ocidental opera, assim, o esquecimento da diferença entre Ser

e ente e do próprio Ser.

Na era da tecnologia, levamos o esquecimento do Ser ao limite ao desencobrirmos

os  entes  como  disponibilidade.  Tudo  parece  estar  disponível,  nada  mais  parece  estar

escondido e não se espera uma reversão significativa do modo matemático-técnico de ver o

mundo (TRAWNY, 2015).  As coisas à disposição da técnica são o próprio mundo. Não

entramos ou saímos desse mundo ao aderir ou recusar este ou aquele equipamento. Não

cedemos  a  esse  modo  de  ser  por  vontade  própria.  As  coisas  se  revelam  como  mera
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disponibilidade  ao  responderem  dessa  forma no  nosso  lidar  com  elas.  A  tecnologia

funciona. Da mesma forma, não vamos parar de ver as coisas tecnologicamente por nossa

própria  vontade.  Não  mudaremos  nosso  modo  de  ser  pela  mera  recusa  coletiva  a  nos

tornarmos ciborgues.  Tal  acontecimento  depende de que as coisas se mostrem de outra

forma. No entanto, nada disso apaga o fato de que o mundo tecnológico, o nosso mundo,

baseia-se num esquecimento da ocultação originária do Ser. Esquecemo-nos de que cada

modo  de  presentação  dos  entes  já  é  uma  ocultação  de  Ser,  em cuja  luz  os  entes  são

desocultados.

Conclusão

A tecnologia no seu estágio atual é um modo de ser no qual todos os entes são

nivelados,  inclusive  o Dasein.  Falando estritamente,  não há Dasein.  O fato de os  seres

humanos terem um relacionamento com o Ser e dessa forma entrarem em relação com o

Outro é meramente uma questão circunstancial que pode ser compreendida, manipulada e

portanto  reproduzida  em  qualquer  outro  ente.  O  Dasein  passa  a  estar  nas  mãos  da

humanidade, que passa a ser vista como o fundamento do Ser. Assim, o ser humano esquece

sua condição originária. Ele acredita ser tão reprodutível quanto qualquer outro ente, desde

que encontre as devidas condições de possibilidade. Ele acredita ainda ser capaz de criar um

ente que em essência é o mesmo que o ser humano. E, ao operar dentro desse paradigma,

cresce cada vez mais a possibilidade de esse prognóstico se cumprir, porque a essência do

humano passa a ser determinada pela tecnologia. Essa uniformidade entre o humano e os

demais entes é o selo do completo domínio da técnica (HEIDEGGER, 1977a, p. 102-103).

Dessa forma, os seres humanos são compreendidos como entes existentes, não como

Daseins, e a alteridade é vista como uma relação que surge entre eles. Eu passo a olhar para

o meu relacionamento com o Outro do ponto de vista de um terceiro. Então, por que não

atribuir  alteridade  também  a  outros  entes  que  se  comportam  cada  vez  mais  de  forma

semelhante? Há, de fato, um problema: pensar na alteridade como algo que pode existir

entre dois existentes já é pensá-la no interior do paradigma tecnológico. É um epifenômeno

da tecnologia e do esquecimento do ocultamento originário do Ser. Além disso, não está nas

mãos do humano decidir quem ou o que é alteridade. Essa é uma determinação do Ser, na

medida  em  que  o  Ser  originariamente  revela  o  Outro  no  outro  Dasein.  Tentar  ver  a

alteridade em outro ente é entender de forma errônea a relação humana peculiar com o Ser.

Mas o paradoxo é que  o próprio Ser está  nos  arrastando para esse caminho em que o
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humano se dissolve em procedimentos formais e lógicos da técnica. Ele também se torna

disponibilidade  do  progresso  tecnológico,  como Heidegger  (2000,  p.  30)  previu.  Dessa

forma,  Eu  e  Outro  podem  estar  em  qualquer  e  todo  ente  da  cadeia  de  causalidades

reprodutíveis. Na realidade, é uma verdadeira explosão de Identidade e Alteridade em todas

as direções. Mas não devemos esquecer o que uma explosão significa para a coisa em si: o

seu ponto final.
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