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Resumo 

O uso de drogas permeia a história da humanidade desde seus primórdios. No entanto, 
a situação atual é deveras peculiar: a recente política proibicionista de guerra às 
drogas, a síntese de princípios psicoativos e produção desenfreada de novas drogas 
são apenas alguns dos fatos que convergem com um aumento vertiginoso do abuso, 
compulsão e dependência, configurando um significativo acréscimo do uso ao longo 
das últimas décadas. Para compreender o uso de drogas na Modernidade, a postura 
científica tradicional faz-se insuficiente, uma vez que parte de um seccionamento do 
referido fenômeno, desarticulando-o com o acontecimento histórico mais amplo no 
qual ele se encontra originariamente imerso. Através da fenomenologia hermenêutica 
de Martin Heidegger, objetiva-se compreender a atual relação do homem com as 
drogas diretamente marcada pelo acontecimento da Modernidade: a técnica.  

Palavras chaves: drogas, fenomenologia, hermenêutica, Modernidade, Martin 
Heidegger. 



Abstract 

Drug use pervades the history of mankind since its inception. However, the current 
situation is quite peculiar: the recent prohibitionist policy on War on Drugs, the 
synthesis of psychoactive principles and unrestrained production of new drugs are just 
some of the facts that converge with a staggering abuse, compulsion and dependence, 
setting up a significant increase in drug use over the past decades. To understand the 
use of drugs in Modernity, the traditional scientific approach is not sufficient, because 
it proceeds from the sectioning of this phenomenon, dismantling it from the broader 
historical event in which it is originally immersed. Through Martin Heidegger's 
hermeneutic phenomenology, the aim is to understand the current relationship 
between man and drugs, directly marked by the event of Modernity: technique. 

Key words: drugs, fenomenology, hermeneutics, Modernity, Martin Heidegger 
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Mire veja: um casal, no Rio do Borá, daqui longe, só porque marido e mulher eram 
primos carnais, os quatro meninos deles vieram nascendo com a pior transformação 
que há: sem braços e sem pernas, só os tocos... Arre, nem posso figurar minha ideia 
nisso! Refiro ao senhor: um outro doutor, doutor rapaz, que explorava as pedras 
turmalinas no vale do Araçuaí, discorreu me dizendo que a vida da gente encarna e 
reencarna, por progresso próprio, mas que Deus não há. Estremeço. Como não ter 
Deus?! Com Deus existindo, tudo dá esperança: sempre um milagre é possível, o 
mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há-de a gente perdidos no vai-vem, e a vida 
é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar - é 
todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois 
no fim da certo. Mas, se não tem deus, então, a gente não tem licença de coisa 
nenhuma! Porque existe dor. E a vida do homem está presa encantoada - erra rumo, 
dá em aleijões como esses, dos meninos sem pernas e braços. Dor não dói até em 
criancinhas e bichos, e nos doidos - não dói sem precisar de se ter razão nem 
conhecimento? E as pessoas não nascem sempre? Ah, medo tenho não é de ver morte, 
mas de ver nascimento. Medo mistério. O senhor não vê? O que não é Deus, é estado 
do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir 
para haver - a gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo.  

Riobaldo, em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa 
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1- Introdução 

O tema do trabalho já é explicitado no título e é dos mais dignos: o uso de 

drogas. É inegável que na atualidade este fenômeno exala seriedade e preocupação. 

No entanto, por que utilizar um pensamento filosófico para tratar um assunto tão 

corriqueiro e tão acessível? Por que fazer uso de um pensamento tão abstrato e 

hermético quando tratamos de um assunto aparentemente simples? Por que não 

apenas fazer uso das ciências médicas ou das teorias psicológicas? Por que a presente 

dissertação, apesar de ser desenvolvida na área da psicologia, se dá fora do usual 

campo psicológico?  

Estamos ainda longe de pensar, com suficiente radicalidade, a essência da 

psicologia, porque ela é hoje entendida como a produção de um efeito. Com 

constructos teóricos ambiciosos e ainda, porém, metafisicamente fundamentados, a 

psicologia clínica é vista como um desdobramento inevitável de conhecimentos 

diversos posicionados além tempo/espaço na qual, no mais das vezes, a efetividade é 

normatizada através de medidas funcionais relativamente recentes. No entanto, tais 

critérios pragmáticos não são vistos como construções que emergiram enquanto 

válidas no interior de um processo histórico mais amplo.  

A presente dissertação não é um mero escrito filosófico. Ela se dá na 

psicologia clínica, sendo realizada por um psicólogo e destinada a, principalmente, 

psicólogos. No entanto, a maior parte da dissertação consiste em uma densa discussão 

filosófica. Isto se dá por um motivo que visa unicamente acessar a psicologia com um 

rigor e fundamentação esquecidos.  

Se a psicologia é, no mais das vezes, uma redução a conhecimentos 

particulares diversos, autônomos e dissonantes entre si, e se são visadas práticas 

efetivas com critérios normativos nem sempre claros (e na maioria das vezes velados), 

a presente dissertação pretende resgatar esta essência velada da psicologia, e não 

apenas já operar em seu cerne. O caminho consiste em, resgatando a gênese da 

psicologia a partir de sua base fundamental, desobscurecer a origem essencial das 

ontologias regionais do campo das ciências da psique, ontologias estas que 

possibilitam a operacionalização mais corriqueira das mais diversas teorias e sua 

subsequente obtenção de resultados.  
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 É necessário que adentremos na essência velada da psicologia, ainda que isto 

signifique provisoriamente nos afastarmos da psicologia, para posteriormente 

voltarmos a ela com os recursos necessários para uma discussão mais originária e 

fundamental.  

 Desde Kant é possível dar um passo atrás para nos situarmos: estamos 

tendendo para a direita, para a esquerda ou estamos todos decaindo? É possível 

pensar, além de tudo o que percebemos, as condições de possibilidade de tudo o que 

percebemos. A psicologia, sendo percebida como hipóstases balizadas em critérios 

normativos pautados em efetividade, deve ser questionada além deste critério 

historicamente constituído. Torna-se necessária uma pergunta que rume ao 

fundamental.  

 Pensar o uso de drogas aqui implica, seguindo esta forma de pensar, 

afastarmo-nos deste recorte específico. Se ficarmos restritos a este fenômeno 

particular e buscarmos respostas e explicações apenas a partir dele, é alta a chance de 

ficarmos viciados em uma forma seccionante de lidar com fenômenos. Precisamos 

retroceder ao horizonte de aparição do referido fenômeno - e a hermenêutica passa a 

ser parte estrutural da presente pesquisa. Mais importante que pensar o fenômeno é 

retroceder às condições fornecidas pelo mundo no qual o uso de drogas acontece. A 

fenomenologia se configura exatamente como método para suspender os demais 

discursos teóricos e científicos sobre o uso de drogas e  pensar a possibilidade deles se 

darem, operarem e obterem resultados.   

 O uso da filosofia, e isto quer dizer aqui fenomenologia hermenêutica, não 

quer dizer uma escolha de um método entre outros ou de uma visão de mundo 

específica. O elemento filosófico nesta pesquisa pretende desvelar a essência velada e 

esquecida do fenômeno do uso de drogas. A psicologia, em sua continuidade 

metafísica e extensão teórica, no mais das vezes não tem olhos para o ontológico. 

Rumaremos para o resgate do originário que reside na base de todo discurso teórico e 

científico sobre o uso de drogas.  

 Isto exige, de início, certa paciência para lidar com uma discussão que ruma 

ao originário. No entanto, apenas assim é possível acessar posteriormente o fenômeno 

do uso de drogas com a radicalidade pretendida, não apenas operando o que o mundo 

fático já pressupõe, mas alcançando as condições fundamentais de sua manifestação 

contemporânea.  Após este começo filosoficamente denso, é objetivo contribuir com 

algo que ultrapasse a pura contemplação, como a clínica psicológica; transcendendo, 
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portanto, a pura filosofia, no entanto, nunca abandonando uma ontologia do presente. 

Práticas ônticas não necessariamente precisam ser ontologicamente ingênuas. 
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2 - A droga na história 
 

2.1 - A droga e os seus usos  

 

 O termo drogas, em seu sentido original, remetia-se a uma gama enorme de 

substâncias, abrangendo desde o carvão até o álcool. No entanto, a partir da medicina 

moderna, pode-se caracterizar como droga a substância que possui a propriedade de 

atuar sobre pelo menos um sistema do organismo, produzindo, com isto, alterações 

em seu funcionamento. Quando a substância atua no sistema nervoso central, 

causando alterações cerebrais, é caracterizada de droga psicotrópica ou psicoativa. 

 O uso de drogas pode ser caracterizado como experimental, no qual o usuário 

busca experimentar e provar alguma substância psicoativa; ocasional, onde a 

substância é utilizada de forma esporádica; habitual, onde há uma certa frequência no 

uso da substância e, por último; dependência, situação na qual o usuário é 

praticamente compelido a usar a droga,  uma vez que não há mais prazer no uso, mas 

sim fuga de uma sensação desconfortável nos momentos de privação (síndrome de 

abstinência).  

 Complementando ainda mais tal descrição, segundo o DSM-IV (2000), em cada 

uma das caracterizações acima o usuário pode realizar um modo de uso, sendo estes o 

controlado, onde há uma maior capacidade em controlar a quantidade no momento do 

consumo; de risco, onde há uma menor capacidade de controlar a quantidade, 

aumentando a vulnerabilidade de perder o controle sobre o uso; e o nocivo, onde o 

usuário possui mínimo controle sobre a quantidade a ser utilizada, apresentando uma 

maior propensão de danos à saúde e/ou à integridade física.   

  A presente dissertação, apesar de ocasionalmente fazer uso desta útil 

caracterização das drogas e de seus possíveis usos, não trabalhará fundamentalmente 

com elas. Não será investigada alguma droga específica ou algum uso determinado, 

mas sim a determinação ontológica que caracteriza todos os entes em geral, na qual a 

droga não é exceção.  

 Se ao longo da história o uso de drogas nunca obteve dados tão preocupantes 

como atualmente, o presente estudo busca compreender hermeneuticamente como o 

uso de drogas torna-se problemático na Modernidade, hoje configurando-se uma séria 

questão a ser estudada e enfrentada. É exatamente esta guinada histórica que será 
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tematizada neste capítulo, reconstruindo minimamente o uso de drogas ao longo da 

história, até chegar na situação atual. Em outras palavras, a droga psicotrópica será 

utilizada como desdobramento desta medida ontológica a ser caracterizada e estudada. 

O uso de drogas não será abstraído como um fenômeno isolado, mas sim atrelado ao 

acontecimento histórico que possibilita que tenhamos a manifestação da droga em 

nosso mundo contemporâneo. Mais relevante do que interpelar a droga é compreender 

o mundo no qual drogas já se desvelam enquanto temíveis.  

 

 

2.2 - Breve Histórico do Uso de Drogas 

 

 O uso de drogas, como afirma Carneiro (2010b), pode ser identificado nos 

períodos anteriores ao Neolítico, há cerca de dez mil anos, quando a humanidade 

aprendeu a selecionar produtos da flora e suas possíveis utilidades, que iam desde a 

alimentação até o que hoje denominamos drogas. Estas últimas abrangem 

embriagantes, remédios, estimulantes, sedativos e alucinógenos intimamente 

correlacionados ao uso sagrado. Segundo Escohotado (1996, p. 12), medicina, 

religião e magia são inseparáveis em seus inícios. Os efeitos múltiplos das drogas 

abrangem desde a luta contra a dor e o sofrimento (analgesia e sedação) até a busca de 

um aumento da excitação, seja psíquico, corporal ou sexual. O ópio e a folha de coca 

são apenas alguns dos muitos exemplos. A busca por uma alteração de consciência 

através de drogas psicoativas mantém-se onipresente na história da humanidade e, 

segundo alguns autores (Carneiro, 2010b; MacRae, 2010), pode ser considerada 

normal, assim como o impulso associado à satisfação da fome, da sede e do desejo 

sexual. Como completa Escohotado (1996, p. 13), a embriaguez é uma experiência às 

vezes religiosa - outras apenas hedonista - que o homem antigo praticava com 

variadas substâncias psicoativas.  

 Como pontua MacRae (2010), as evidências do uso de drogas também estão 

presentes nas tábuas sumérias do terceiro milênio a.C., nos cilindros babilônicos, nas 

imagens da cultura cretense-micênica e nos hieróglifos egípcios que mencionam o uso 

medicinal de ópio, droga que, segundo Carneiro (2010b), pode ser considerada a mais 

importante da história, contendo diversos alcaloides, como a morfina, codeína e 

heroína. Podemos também citar registros em tábuas sumérias que remetem ao uso de 

papoula. A extensa pesquisa de Escohotado (1996) aponta que hieróglifos egípcios 
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fazem referência ao líquido extraído da flor da papoula como analgésico e calmante, 

que, sendo administrados via oral ou retal, evitavam que os bebês gritassem 

demasiadamente. O ópio possui entre seus efeitos a sedação, além de grande eficácia 

como antitussígeno, antidiarreico e analgésico. Na Grécia antiga, como acrescenta 

MacRae (2010), o ópio era utilizado como uma forma eficaz de evitar um possível 

envenenamento, já que o uso corrente da droga acarreta uma tolerância do organismo 

para com a droga, diferente do uso do álcool, que era visto com certa reserva, sendo 

muitas vezes condenado. Na Idade Média o ópio foi condenado pela Igreja católica, 

que era utilizado como analgésico e na prática da eutanásia. No entanto, o uso do ópio 

e de seus derivados permanece bastante presente no mundo árabe, já que não sofre a 

restrição cristã (Carneiro, 2010b). No entanto, mesmo com um uso expressivo nas 

culturas egípcia, mesopotâmica, grega e romana, não há referências a problemas de 

adição no uso da substância (Sodelli, 2010). Escohotado (1996, p. 32-33) também 

discorre sobre a ausência de prejuízos no uso de ópio no império romano:  

 
Ainda que contasse milhões, os usuários regulares de ópio não 
existem nem como casos clínicos nem como socialmente 
marginalizados. O costume de tomar esta droga não se distingue de 
qualquer outro costume - como madrugar ou transnoitar, fazer 
muito pouco exercício, passar a maior parte do tempo dentro ou 
fora de casa -, e não havia expressão em latim para opiómano, se 
bem que há ao menos uma dezena de palavras para designar o 
alcoolismo. 

 

 O uso de álcool também pode ser observado nas sociedades mais antigas, como 

o consumo de bebida alcoólica na época paleolítica, há mais de quatro milênios, 

época na qual evidências em recipientes ilustram a facilidade em se obter este tipo de 

substância através da fermentação de frutas e vegetais cultivados localmente 

(Anthony, 2009). MacRae (2010) aponta que 15% dos quase 800 medicamentos no 

Egito antigo incluíam cerveja ou vinho em sua composição. Tal droga, que 

possivelmente primeiramente foi feita de forma acidental, como salienta Carneiro 

(2010), corporificou-se na mitologia de Dioniso. A tradição ocidental, que possui seu 

início na era grega, está intimamente ligada ao uso do vinho. É possível identificar 

diversas passagens bíblicas onde o uso do vinho é citado, como por exemplo a 

embriaguez de Noé (Gênesis 9:21) e a multiplicação do vinho feita por Jesus (João 

2:1-11). Como aponta Carneiro (2010b), com exceção de Esparta, em toda Grécia 

antiga o excesso e a abstinência eram mal vistos, e durante o período helênico e 
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romano a bebida era vista como uma possibilidade de medir a capacidade de controle 

dos indivíduos, onde a embriaguez era uma prática social legítima. A lógica era de 

que os excessos abusivos não poderiam comprometer usos positivos e benéficos, 

havendo uma imbricação direta com a virtude humana de identificar a fronteira entre 

uso e abuso, numa aferição de prudência e temperança, o que contrasta com a atual 

postura que tolera e até incentiva o excesso de álcool, correntemente associando-o a 

esporte, sexo e diversão. 

 O tabaco, originário das Américas, é conhecido há cerca de oito mil anos por 

grande parte das civilizações que habitavam o continente antes da expansão marítima 

europeia. Assim como o álcool, o uso do tabaco também possui origens remotas e, 

segundo Escohotado (1996), era largamente utilizado pela população indígena que 

ocupava a região que hoje corresponde do Canadá à Patagônia. Seu uso possuía 

finalidade religiosa, recreativa e terapêutica, sendo muito presente nos ritos de 

passagem. Carneiro (2010b) ainda acrescenta que os indígenas da ilha de Quisqueya 

presentearam Colombo com uma mistura de folhas de tabaco e outras plantas. Tal 

droga e seus possíveis usos (mascar, beber e fumar) eram até então desconhecidos 

pela população ocidental europeia, mas após o período inicial de colonização e 

expansão marítima acaba por ser popularizado, passando a ser uma das drogas mais 

consumidas no mundo. No entanto, como reafirma Escohotado (1996), grande parte 

da história do tabaco foi marcada por uma ligação com o divino, fazendo-se presente 

em cerimônias religiosas e ritos de passagem. Se até o século XVII, aliado ao uso 

sacramental, o tabaco era também utilizado como medicamento, observamos hoje um 

contraste: das crenças e ritos indígenas, o tabaco se tornou um dos mais importantes 

produtos de cultivo agrícola não-alimentício do planeta. O atual problema da 

compulsão e dependência ligadas ao tabaco, lembrando seu longo histórico de uso e 

focando a atual amplitude, pode ser considerado relativamente recente.  

  A maconha (cannabis), assim como as demais drogas anteriormente citadas, 

possui registros de utilização bastante remotos, nas quais referências datadas há mais 

de 12.000 anos já apontam seu consumo (Karniol, 2010). Há ainda outras evidências 

que remetem à China, onde os supostos restos desta fibra datam de aproximadamente 

4.000 a.C.. Registros chineses escritos no século I indicam que a erva, se for 

ministrada em excesso, possibilita um alívio corpóreo e a comunicação com espíritos. 

O Cânhamo (planta e fibra da cannabis) também fez-se presente no Oriente Médio, e 

era uma droga associada a fenômenos de levitação, telepatia e delírios (Escohotado, 
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1996). Carneiro (2010b) aponta diversos usos possíveis da cannabis ao longo da 

história, como um óleo proveniente de suas sementes que nutre e ilumina, assim como 

a produção de fibras através de seu caule, cujas qualidades de extensão, suavidade e 

durabilidade fizeram-na a principal fonte de cordas navais e outros artefatos visando a 

navegação. O papel de cânhamo vem sendo usado desde a bíblia de Gutemberg, livros 

e papel-moeda. Seu uso médico engloba suas utilidades sedativas, antiespamódicas, 

analgésicas, relaxantes e afrodisíacas.  

 Em suma, pode-se concluir que a história do uso de drogas confunde-se 

propriamente com a história da humanidade. No entanto, embora seja tão antiga 

quanto a própria civilização humana, a relação do homem com as drogas mudou 

consideravelmente. Como aponta MacRae (2010), há uma impossibilidade de se 

tematizar a droga de forma desconectada de seu contexto histórico, já que uma 

substância química só se torna uma droga provocando dependência dentro de uma 

determinada relação. Tal afirmação de MacRae será levada às últimas consequências 

nesta pesquisa. O método hermenêutico fenomenológico efetuará justamente este 

resgate do contexto histórico mais amplo que no mais das vezes permanece velado.  

 Na mesma linha de raciocínio, Carneiro (2010a) explicita que a história da 

embriaguez  é muito mais a história dos discursos da embriaguez do que a vã tentativa 

de busca de uma suposta objetividade, já que, no decorrer da história e das mudanças 

nas sociedades, os dados meramente estatísticos não representam significativa 

importância se não se levar em conta os significados que a eles se atribuem. Torna-se 

fundamental, portanto, uma contextualização da droga no cenário atual, buscando não 

apenas uma mera tematização teórica, mas a abertura do horizonte mais amplo, 

repleto de sentidos e significados cristalizados, que possibilitam a corrente 

operacionalização cotidiana. É necessário compreender o mundo que possibilita com 

que as drogas apareçam em sua atual manifestação.  

 

 

2.3 - O uso de drogas hoje 

 

 Por mais que o uso de drogas psicotrópicas seja tão antigo quanto a própria 

humanidade, remetendo a períodos remotos, como a pré-história (Carneiro, 2010b), é 

justamente a partir da metade do século XIX que o uso de drogas vem aumentando de 

forma significativa em âmbito global. Entre as razões atribuídas a este acréscimo do 
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uso nas últimas décadas, podemos citar de antemão a disponibilidade das drogas, 

expansão das comunicações e transportes, fatores socioeconômicos, migração, rápida 

urbanização e mudanças nas atitudes e de valores na sociedade, assim como a 

expansão do crime organizado e uma lógica que visa o lucro (Carvalho, 2010). 

O uso de drogas, como descrito, possuiu ao longo da história um caráter 

prático-funcional, ao mesmo tempo em que manteve-se intimamente ligado ao divino 

e ao sagrado. No atual momento histórico o uso de drogas torna-se, na maior parte das 

vezes, dissociado de qualquer ritual, e a droga psicotrópica passa a ser utilizada no 

mais das vezes como droga de abuso, tornando-se uma preocupação de saúde pública 

em âmbito global. Desde o renascimento começa a haver um gradual processo de 

desmistificação da droga, assim como de outros fenômenos. Diz Escohotado (1996, p. 

56-57): 

 
Durante o apogeu das execuções, no renascimento, só se distinguem 
da inquisição alguns poucos humanistas: Pomponazzi, Cardano, 
Porta, Agrippa de Nettesheim, Laguna e Ponzibinio. Convencidos 
de que rituais e viagens solitárias se explicavam por razões naturais 
- como a psicoatividade de certos preparados e o prazer do 
relaxamento -, negaram a hipótese oficial sobre uma praga 
diabólica. Esse critério foi logo aprofundado pelo clérigo e filósofo 
Pierre Gasendi, um dos grandes contemporâneos de Descartes, e um 
pouco mais tarde pelo também clérigo e não menos destacado 
filósofo Malebranche.  

 

Observamos, portanto, que o abuso de drogas no mundo contemporâneo se dá 

junto a uma gradativa desmistificação da droga, que paulatinamente perde sua ligação 

com uma dimensão divina. Hoje, com esta dissociação em absoluto consumada, a 

droga enquanto substância química é predominantemente utilizada enquanto 

medicamento e recreação, não sendo raras as vezes nas quais observa-se um apelo 

compulsivo.    

Exemplifiquemos inicialmente com o álcool. Segundo Seibel (2010), o 

alcoolismo deve hoje ser considerado uma das mais graves questões de saúde pública, 

já que traz impactos significativamente negativos nas esferas psíquica e física dos 

indivíduos, acarretando profundas repercussões na sociedade, podendo-se citar a 

perda da liberdade individual, inexorável desmantelamento da estrutura familiar, atos 

de violência, aumento considerável dos acidentes de trânsito, absenteísmo ao trabalho, 

entre outras. Segundo Anthony (2009), a cada ano 2 bilhões de pessoas consomem 

bebidas alcoólicas, o que corresponde a aproximadamente 40% da população mundial 
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acima de 15 anos. Uma consequência nociva é a morte anual de 2 a 2,5 milhões de 

pessoas, na qual as causas podem variar: intoxicações agudas, cirrose hepática, 

violência e colisões de automóveis. Por mais que a preocupação com o álcool seja 

antiga, esta configuração é recente, demandando uma preocupação não apenas ética, 

mas hoje sanitarista, biológica, sócio-política.  

O tabaco, assim como o álcool, é uma das principais causas evitáveis de 

mortes prematuras em todo o mundo. A extensa pesquisa de Mirra et al (2010) aponta 

dados alarmantes sobre o atual uso de tabaco: 

 
Atualmente, o tabagismo é considerado um problema de saúde 
pública em razão da alta prevalência de fumantes e da mortalidade 
decorrente das doenças relacionadas ao tabaco. (...) 
A prevalência de fumantes no mundo é de 1,3 bilhão, considerando-
se pessoas de 15 ou mais anos, constituindo um terço da população 
global. Desses, 900 milhões estão em países em desenvolvimento e 
250 milhões são mulheres. O consumo anual é de 7 trilhões e 30 
bilhões de cigarros, correspondendo a 20 bilhões por dia; cerca de 
75.000 toneladas de nicotina são consumidas por ano, das quais 200 
toneladas são diárias. No Brasil há 27,9 milhões de fumantes, 
consumindo 110 bilhões de cigarros por ano, acrescidos de 48 
bilhões procedentes de contrabando. (...) 
A mortalidade anual relacionada ao tabaco, no mundo, é de 5,4 
milhões de pessoas, sendo um óbito a cada 10 adultos, dos quais 
70% em países em desenvolvimento. No Brasil, ocorrem 200 mil 
óbitos por ano. (...) 
A previsão para o ano 2.020 é ocorrerem, no mundo, 10 milhões de 
óbitos, sendo 7 milhões nos países em desenvolvimento. Persistindo 
essa tendência, no século XXI, eventualmente, ocorrerá 1 bilhão de 
óbitos. A mortalidade nos adultos está sendo maior que o número 
de óbitos por HIV, malária, tuberculose, alcoolismo, causas 
maternas, homicídios e suicídios combinados.  

 

Estimativas apontam que o tabaco é a principal causa mortis da civilização 

contemporânea (Carneiro, 2010), já que cerca de 30% de todos os casos de câncer são 

causados pelo tabaco. Por mais que o consumo de tabaco esteja diminuindo em alguns 

países industrializados, seu uso vem aumentando em países em desenvolvimento, e, 

portanto, o consumo em âmbito global também aumenta. Atualmente há ainda um 

novo formato de consumo do tabaco: o narguilé.  

 Segundo Viegas (2008), o narguilé também é conhecido por diferentes nomes 

como cachimbo d'água, water pipe, argileh, goza, hookah, shisha etc. Há indícios de 

que o narguilé teve sua origem na Índia, há mais de 400 anos. Acredita-se que 

atualmente no mundo mais de 100 milhões de pessoas usem narguilé diariamente, 

sendo inclusive mais prevalente que o uso de cigarros em algumas partes do mundo. 
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A prevalência de seu uso é bastante variável nas diferentes regiões, como, por 

exemplo, no Líbano, onde 14,6% dos adultos, 25% das grávidas e de 32% dos jovens 

universitários o utilizam regularmente.   

 No entanto, este uso não fica restrito a um contexto cultural oriental 

específico. Em alguns países europeus, assim como no Brasil, tem havido uma 

tendência do uso do narguilé, ainda que absolutamente desconectada de seu contexto 

e cultura originais. Tal uso, portanto, não se configura um costume social legado por 

uma tradição, mas encaixa-se muito mais na lógica da diversão, passando a ser 

utilizada como uma droga recreativa. Percebe-se atualmente uma tendência de 

transformação de elementos cotidianos e culturais em produtos no interior da indústria 

do entretenimento. Neste interior, há uma enorme tendência e facilidade para o uso 

tornar-se compulsivo e, não raras vezes, problemático. O mesmo acontecerá com 

diversas outras drogas. Como aponta Viegas (2008), nos Estados Unidos já existem 

diversos bares especializados em seu consumo, especialmente em Nova York e Los 

Angeles. Há uma incorporação de um hábito antigo, que logo é introjetado na cultura 

ocidental do entretenimento e diversão. O narguilé é um exemplo claro de como há 

uma reciclagem de hábitos e costumes que logo são transformados e vendidos no 

interior de uma cultura; ele torna-se disponível enquanto droga de abuso. O que um 

dia já fora intimamente ligado a uma cultura específica, possivelmente associado à 

religião, pode hoje ser dissociado dela e absorvido enquanto um passatempo.  

 No entanto, não apenas há uma preocupação com o abuso de drogas relativa 

ao álcool e ao tabaco. Há uma crítica no que se refere à crescente medicalização, 

patologizando sintomas, normatizando comportamentos e, portanto, medicando cada 

vez mais; logo, obtendo lucros cada vez mais altos. Escohotado (1996) cita o advento 

dos barbitúricos enquanto produtos comerciais nos anos 1950, um marco da crescente 

medicalização, uma vez que são drogas estimulantes sintéticas, com grande potencial 

de atordoamento como nenhuma outra até então. Segundo Carneiro (2015), o circuito 

mais notável  

 
foi das substâncias da indústria psicofarmacêutica, chamados de 
remédios psicolépticos, psicoanalépticos e psicodislépticos. 
Desenvolvido especialmente a partir do segundo pós-guerra, é o 
mais rentável e o que mais tem crescido. É o de circulação mais 
volumosa, com maior número de consumidores e faturamento. Seus 
grandes fundamentos são o sistema de patentes, o monopólio 
médico da prescrição, um mercado publicitário dirigido para quem 
toma a droga, mas também corruptor de quem a ministra 
(laboratórios que convencem médicos a receitarem os seus 
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produtos). Sua outra contrapartida indispensável é a proibição 
concomitante do uso de diversas plantas psicoativas de uso 
tradicional – como a canábis, a papoula e a coca. As funções 
psicoterapêuticas que estas têm em medicinas tradicionais, 
passaram a ser substituídas por pílulas farmacêuticas. 
 

 Como critica Zorzanelli (2013), se por um lado a oferta de biotecnologias e 

medicamentos nos permite ganhos incomensuráveis no aumento de nossa expectativa 

de vida em melhores condições; por outro, nos impõe um clima de coerção ao 

tratamento médico, na medida em que experimentamos, como o outro lado da moeda, 

a onipresença da doença e a saúde como objeto compulsório e fetichizado. Carneiro 

(2015) ainda complementa que só no Brasil há mais de 32 mil rótulos de 

medicamentos, vendidos em mais de 54 mil farmácias (uma para cada três mil 

habitantes, o dobro da recomendação da OMS). Dentro deste número, uma parte cada 

vez maior são substâncias psicoativas, tais como antidepressivos, anfetaminas, 

benzodiazepínicos.  

 Podemos utilizar como exemplo a Ritalina, um medicamento psicoativo, 

utilizado principalmente para tratar o TDAH (Transtorno e Déficit de Atenção e 

Hiperatividade). Como aponta Decotelli et al (2013), a Ritalina é uma droga indicada 

para crianças diagnosticadas com algum distúrbio no aprendizado escolar. Só no ano 

passado, foram consumidas quase dois milhões de caixas do medicamento, situação 

que preocupa os especialistas em educação. É difícil resistir ao uso, principalmente se 

o medicamento promete resolver o problema das crianças na escola. Depois dos EUA, 

o Brasil é o país que mais usa Ritalina. Por aquietar crianças diagnosticadas como 

hiperativas, o medicamento ganhou um apelido: a droga da obediência. Foram 70 mil 

caixas vendidas em 2000. Nove anos depois, o consumo chega a 1.700.000 caixas, a 

prescrição de drogas para crianças com supostos distúrbios de convivência social e de 

aprendizado subiu 940% em 4 anos. Observa-se um aumento vertiginoso do uso que 

permeia uma epidemia de um novo transtorno.  

 É difícil tematizar a medicalização sem correlacionar com a crescente 

psicopatologização. E, no interior desta tendência, observamos na medicalização uma 

tendência ao abuso e à compulsão. Por compulsão entendemos um comportamento 

que o indivíduo é compelido a executar repetidas vezes. A compulsão se difere da 

dependência, uma vez que pode se dar de forma extremamente pontual, não havendo 

um estado de subordinação e sujeição perante algo ou algum comportamento na 
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mesma amplitude temporal da dependência, uma vez que esta última pode apresentar, 

por exemplo, síndrome de abstinência e tolerância à droga. A compulsão pode se dar 

sem estes dois sintomas, típicos da dependência.  

 Através do breve panorama histórico, pode-se concluir que o problema da 

compulsão, na atual amplitude, se remete diretamente ao nosso tempo e é de extrema 

relevância a esta pesquisa.  

 Como aponta Carneiro (2015), na Modernidade a compulsão alcança o uso de 

drogas, resultando em dados alarmantes: 

 
Num tempo de aumento de tensões e de sofrimentos psíquicos 
diversos e complexos, estão disponíveis centenas de moléculas 
puras, para os mais diversos efeitos. A indústria farmacêutica busca 
ampliar seu monopólio, substituindo usos de plantas tradicionais 
por fármacos patenteados, e colonizando cada vez mais a vida 
cotidiana, oferecendo novos “remédios” para as mais diferentes 
esferas comportamentais.  
A indústria farmacêutica, no seu conjunto, concentra alguns dos 
maiores grupos empresariais do planeta. Hiperconcentrada, 
hiperlucrativa e em acelerado crescimento nas últimas décadas 
(faturou 773 bilhões de dólares em 2008). Estreitamente vinculada 
ao setor de produção de sementes transgênicas e agrotóxicos, esta 
indústria fundiu-se com a de alimentos por meio de várias compras 
e fusões empresariais. O ramo do tabaco também está imbricado 
com o setor alimentar e farmacêutico. 

 

 Álcool e analgésicos são muitas vezes empregados como recursos possíveis 

para eliminar ou minimizar dores que de forma alguma se restringem ao âmbito 

orgânico, mas muitas vezes se remetem ao que hoje denominamos psíquico. Ao 

mesmo tempo que observamos uma enorme medicalização, controle e manuseamento 

de doenças psíquicas, observamos também uma crescente dependência destes 

medicamentos, uma vez que há uma enorme disponibilidade de drogas para combater 

praticamente qualquer tipo de sofrimento humano.  

 O uso de drogas na consumação da Modernidade cresce principalmente no 

mercado lícito dos medicamentos médicos, cujo apelo publicitário impele o usuário 

para um consumo muitas vezes compulsivo, visando dar conta de qualquer tipo de 

sofrimento ou dor que possa emergir enquanto condição corporal ou psíquica. Com 

uma enorme disponibilidade de drogas lícitas, e com uma infinidade de 

especificidades, há um evidente apelo médico-biológico na condição moderna, sendo 

a compulsão e a hipocondria alguns dos traços constitutivos de nosso tempo.  
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Tais dados ilustram a problematização atual do uso de drogas. Álcool e tabaco, 

por serem drogas lícitas, tornam o acesso aos dados epidemiológicos mais direto e 

com um menor estigma do usuário, uma vez que não há ilicitude ou ilegalidade no 

uso, ainda que sejam extremamente nocivas à sociedade moderna em âmbito global. 

O consumo abusivo de álcool, tabaco e outras drogas é prevalente em todo o mundo e 

está entre os 20 maiores fatores de risco para problemas de saúde identificados pela 

Organização Mundial de Saúde (Humeniuk e Poznyak, 2004). E como acrescenta 

Carneiro (2015), o amplo mercado das drogas (lícitas ou ilícitas) 

 
detém os mais eficientes recursos no embate contra a dor e na 
intensificação da produção de prazer. As drogas – não importa se 
fluoxetina, álcool ou maconha – oferecem a amenização da dor e a 
intensificação do prazer. Por isso são usadas. E de fato cumprem a 
promessa – cada uma com suas limitações e preço. Se existem há 
milênios, é porque não enganam a humanidade: trazem aquilo que 
nelas é buscado.  

 

Podemos apontar ainda outro dado alarmante: quando somados, os valores 

para uso de cannabis, estimulantes (anfetaminas ou êxtase), cocaína, opiáceos e 

heroína, a prevalência anual ultrapassa 200 milhões de pessoas, sendo que 

aproximadamente 4,9 milhões seguem tratamentos por consumo de drogas (WHO, 

2008). Este dado contrasta com um período histórico anterior não muito distante, 

como em 1900, período no qual todas as drogas conhecidas se encontravam 

disponíveis em farmácias e drogarias, podendo-se comprar também do fabricante 

pelo correio. Isto ocorre em nível planetário, mesmo na América, Ásia e Europa 

(Escohotado, 1996, p. 97). A permissividade e disponibilidade lícita, no entanto, não 

acarretavam necessariamente um abuso. É o caso da Espanha entre as décadas de 

1920 e 1930:  

 
suas farmácias vendem sem receita ópio, morfina e cocaína - só há 
seis casos de overdose fatais com estas drogas, dos quais cinco são 
suicídios. Unicamente pode-se considerar acidental a morte de uma 
mulher que havia administrado uma grande quantidade de cocaína 
(Escohotado, 1996, p. 115-116). 

 

Como dito, o alerta quanto a possível nocividade das drogas não é recente. O 

álcool começa a demandar atenção ainda na Grécia antiga, mas, segundo Sodelli 

(2006), permanecia uma questão ética, e não médica. Outras drogas também 
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demandavam certa preocupação, mas não mais do que outras possíveis fontes de 

prazer, como alimentação e satisfação sexual, preocupação esta que era voltada à 

moderação (Carneiro, 2010), e não à abstinência. No entanto, é gritante a diferença da 

relação do homem com as drogas ontem e hoje. São extremamente contrastantes os 

prejuízos e nocividade observados provenientes do uso de drogas ao longo da história. 

É somente nas primeiras décadas do século 20 que surge a ideia de uma erradicação 

total através de sua proibição. A atual política proibicionista possui uma história 

bastante recente, e remete ao início do século 20, nos Estados Unidos. Este tema será 

discutido de forma mais detida na parte 4 desta pesquisa.   

Há uma considerável mudança no atual período histórico se compararmos com 

o fenômeno do uso de drogas em outros contextos, havendo hoje uma tendência maior 

à compulsão e ao abuso. Não precisa-se haver um população predominantemente 

formada por dependentes para haver um enorme acréscimo do uso, basta a 

compulsão. A atual relação do homem com as drogas não emana preocupação e 

cuidado apenas junto aos dependentes de drogas, mas ao abuso como um todo, 

englobando também e principalmente a compulsão. Considerando que nem todos os 

usuários que utilizam drogas se tornam dependentes, o alarmante quadro apresentado 

neste capítulo se refere, portanto, não apenas a uma minoria dependente, mas a todos 

que utilizam drogas, seja experimentando, abusando compulsivamente ou 

dependendo.  

Atualmente o fenômeno se desvela como uma questão mais séria de saúde 

pública, considerando épocas distintas. O quadro apresentado neste capítulo é uma 

descrição que se aplica ao momento histórico atual. Basta deslocar-se no tempo 

algumas décadas para aferir o quanto este preocupante quadro de abuso e compulsão 

de drogas aponta para a condição moderna, e não para uma caracterização da droga 

em âmbito atemporal. É a nossa atual relação com a droga. Carneiro (2015) descreve 

a atual condição moderna: 

 
Existem, portanto, três circuitos de circulação de drogas psicoativas 
na sociedade. O das substâncias ilícitas compõe um mercado 
paralelo e clandestino, cujo volume é calculado em torno de 400 
bilhões de dólares, alimentado basicamente dos derivados de 
algumas das plantas mais tradicionais da história da humanidade: a 
coca, a canábis e a papoula. Cada vez mais cresce também um 
número de centenas de moléculas sintéticas novas que vêm sendo 
desenvolvidas nos últimos anos em laboratórios clandestinos. O 
montante do faturamento e as consequências sociais em geral 
associadas a essas drogas – como a violência e alto índice de 
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aprisionamento – decorrem não do efeito específico das 
substâncias, mas, sobretudo, da sua condição de ilegalidade. 
O circuito das substâncias lícitas de uso recreacional, como o 
tabaco, as bebidas alcoólicas e cafeínicas, é regido pela legalidade, 
trazendo assim problemas relacionados ao uso abusivo ou excessivo 
e seus efeitos sociais – mas não uma violência intrínseca. É um 
mercado poderoso, de grandes multinacionais associadas à indústria 
da alimentação, mas também conhece micro-produtores domésticos 
ou artesanais. Todas estas substâncias já foram objeto de 
perseguição e tentativas de proibição. No caso do álcool, 
provocaram os problemas ligados à chamada “lei seca” que vigorou 
de 1920 a 1933 nos Estados Unidos. 

 

Escohotado (1996, p. 88-89), complementa sobre os avanços modernos e a 

nova relação do homem com as drogas:  

 
A química realiza por sua parte avanços sensacionais. Combinados 
com a conveniência comercial, esses achados ressuscitam a ideia de 
drogas perfeitas - panakeiai, panaceias-, encarnadas por sucessivas 
substâncias que irão se colocar como versões modernas e superiores 
das antigas. (...) 
Pouco se pode estranhar, porque se há descoberto os princípios 
ativos - os fármacos puros - de distintas plantas, em uma sucessão 
que começa com a morfina (1806) para seguir com a codeína 
(1832), atropina (1833), cocaína (1860), heroína (1883), mescalina 
(1896), barbitúricos (1903) e o uso como anestésicos de éter, 
clorofórmio e óxido nitroso (o gás dos dentistas), além de outras 
substâncias psicoativas. (...) 
As drogas deixaram de ser vegetais mais ou menos mágicos, 
ligados a ritos e sacramentos. Seus princípios - quase sempre 
compostos alcalinos ou alcaloides, formados basicamente por 
carbono, hidrogênio e nitrogênio - se compreenderam como 
elementos nucleares da substância orgânica - não menos 
maravilhosa desde cedo, mas livres de uma ênfase mítica.  

 

Observamos, portanto, uma desmistificação das drogas, elas tornam-se 

disponíveis enquanto substâncias, manipuláveis através da química moderna. É neste 

contexto que a compulsão desponta enquanto possibilidade. É neste horizonte que ela 

ganha sua maior incidência.  

Historicamente podemos observar que a relação do homem com as drogas nem 

sempre foi vista como um problema ou uma forma de desvio. Como ressalta MacRae 

(2010), é necessário que se compreenda a maneira como o uso de drogas assume 

vicissitudes distintas em momentos históricos diferentes. Escohotado (1996) aponta 

que a permissividade possui uma íntima relação com o racionalismo e possibilidade 

do juízo adulto consciente. No entanto, com a quebra da unidade Igreja - Império, o 

ideal racional é desmantelado, assim como a possibilidade do livre-arbítrio. A 

proibição, considerando a afirmativa anterior, deve ser sempre atrelada à crise da 
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razão. Portanto, mais do que pensar apenas historiograficamente, torna-se necessário 

refletir acerca das condições históricas que tornam viável uma política proibicionista, 

e, mais, um contexto no qual tal política possa surgir. Qual o percurso histórico que 

conduz a contemporaneidade ao presente uso compulsivo de drogas? É neste resgate 

que esta pesquisa transitará.  

É objetivo da presente dissertação discorrer sobre o sentido da mudança 

histórica que culmina no atual uso compulsivo de drogas psicotrópicas e, através do 

método fenomenológico-hermenêutico, realizar uma compreensão acerca do nosso 

momento histórico no qual o uso de drogas se desvela compulsivamente. Se as drogas 

conformam-se à época e ao lugar de acordo com a valoração de sua época, torna-se 

necessário retroceder à medida histórica ontológica que possibilita que o uso de 

drogas manifeste-se na forma atual. Antes de pensarmos o uso de drogas, devemos 

pensar o acontecimento fundamental da Modernidade, realizando uma ontologia do 

presente. Apenas desta forma é possível acessar os elementos ontológicos essenciais 

que constituem o uso de drogas na contemporaneidade, e não ficar apenas com os 

elementos derivados do referido fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   27	  

3 - Método: fenomenologia hermenêutica 
 

 

3.1 - Justificativa 

 

 A decisão pela utilização do método fenomenológico hermenêutico de Martin 

Heidegger não se dá de forma aleatória. A escolha se dá exatamente na tentativa de 

suprir uma insuficiência nos mais variados discursos sobre o uso de drogas, discursos 

estes presentes hoje nas mais diversas disciplinas, tais como medicina, antropologia e 

psicologia. Tais discursos, que são balizados por ciências particulares ou teorias 

específicas, não possuem clareza quanto a suas limitações ou elementos fundamentais 

que possibilitam sua operacionalização. No mais das vezes estes saberes operam sem 

qualquer necessidade de conhecimento de suas bases fundamentais. Portanto, 

começaremos primeiro explicitando as condições de possibilidade do surgimento e 

vigência das ciências particulares autônomas, sendo apontada em seguida sua 

intrínseca insuficiência nas tematizações mais diversas, como, por exemplo, sobre o 

uso de drogas.  

 Constata-se com facilidade, a partir de dados históricos, que o uso de drogas 

varia ao longo das épocas e do espaço no qual ele se dá. No entanto, alcançamos uma 

dificuldade basilar ao tentar explicar os motivos desta atual compulsão através do 

método científico tradicional, nunca alcançando certa suficiência nas explicações que 

tentam dar conta do referido fenômeno. Como indica  Husserl (1907/2014, p. 39), 

 
O conhecimento, a coisa mais óbvia de todas no pensamento 
natural, surge inopinadamente como mistério. Devo, porém, ser 
mais exato. Óbvia é, para o pensamento natural, a possibilidade de 
conhecimento. O pensamento natural, que atua com uma 
fecundidade ilimitada, e progride, em ciências sempre novas, de 
descoberta em descoberta, não tem nenhum ensejo para lançar a 
questão da possibilidade do conhecimento em geral.  

 

 Observamos acima a crítica elaborada por Husserl às ciências: por mais que 

elas possibilitem um tipo de conhecimento, e que no interior delas seja possível obter 

resultados e avanços dos mais diversos, a sua viabilidade permanece não questionada, 

tematizada ou elucidada. Explicitaremos, portanto, a fenomenologia enquanto um 

possível método de investigação frente a esta insuficiência científica. Após isto ficará 
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mais clara a insuficiência científica para tratar das diversas alterações do uso de 

drogas ao longo da história, culminando hoje na compulsão.   

 A explicitação do método fenomenológico exige, portanto, uma extensa 

discussão sobre a insuficiência científica e sua profunda ligação com a filosofia. Se as 

ciências só operam no desaparecimento da filosofia enquanto metafísica, e se elas se 

mostram problemáticas e insuficientes para discorrer sobre o uso de drogas, a própria 

utilização da fenomenologia como método só se justifica enquanto relevante e válida 

em meio à explicitação do limite científico e da íntima ligação das mais diversas 

ciências com a tradição metafísica. É apenas com Heidegger que a fenomenologia 

alcança uma amplitude mais abrangente, uma vez que é articulada com a tradição 

hermenêutica. Para enveredarmos neste caminho, a ampliação do método à história da 

filosofia ocidental enquanto metafísica é um pré-requisito para que a radicalidade da 

fenomenologia hermenêutica possa ser explicitada. Para isto, usaremos, de início, a 

caracterização nietzschiana de metafísica.  

 

 

3.2 - Filosofia como metafísica 

  

 Antes de existirem as mais diversas ciências, tais como matemática, biologia e 

física, o conhecimento como um todo se dava a partir e através da filosofia. Não que 

não houvessem conhecimentos específicos, mas estes eram diretamente atrelados e 

fundamentados no conhecimento filosófico. Por mais que esqueçamos a origem do 

surgimento das mais diversas ciências, a dissolução da filosofia é o solo fundamental 

no qual as ciências surgem, vigoram e progridem. É necessário, portanto, que 

explicitemos o conhecimento que predominava antes do domínio científico, uma vez 

que, no mais das vezes, o pensamento científico convencional ignora as próprias 

bases nas quais se alicerça. É necessário, portanto, compreender as ciências a partir de 

sua base fundamental: a metafísica. Apenas assim visualizaremos como esta última se 

consuma e chega ao seu acabamento, configurando um horizonte propício no qual as 

ciências puderam despontar.  

 Retrocedamos, portanto, ao cerne do pensamento filosófico ocidental. Apenas 

assim explicitaremos com clareza a sua estruturação mais própria e as causas de seu 

acabamento, culminando na própria estruturação científica presente na atualidade. 

Precisamos alcançar o cerne do pensamento metafísico.  
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 A filosofia sempre operou com um dualismo que separava o mundo em dois 

âmbitos: sensível e suprassensível. O mundo sensível é marcado pela característica da 

efemeridade e da instabilidade, uma vez que é assolado pelas determinações 

acidentais e imperfeitas; enquanto o mundo suprassensível é marcado por uma 

unidade pura e imutável, das coisas em-si. Em outras palavras, o mundo 

suprassensível remete-se às coisas tal como efetivamente são, e o mundo sensível ao 

mundo tal como nós percebemos. Nesta cisão, o mundo suprassensível é o suporte 

ontológico para o mundo sensível. O sensível é caracterizado como uma derivação 

imperfeita e defeituosa do suprassensível. A filosofia enquanto metafísica consiste 

fundamentalmente em, a partir desta cisão primordial, buscar um acesso seguro ao 

mundo suprassensível e às suas formas puras e imutáveis (Casanova, 2001). Em 

última instância, a metafísica é a busca de um acesso decisivo ao mundo verdadeiro, 

em uma tentativa de finalmente superar e se desprender por completo do mundo 

sensível, com todas as suas determinações imperfeitas e acidentais. A filosofia 

denomina-se metafísica exatamente por se basear na tentativa de ir além (meta) do 

imediatamente físico e sensível, uma vez que visa acessar um mundo exterior a este 

no qual estamos incontornavelmente imersos. Segundo Nietzsche (1887/2009), a 

filosofia enquanto metafísica sempre operou com uma premissa moral: ao cindir o 

mundo em dois, já se valorizava um destes âmbitos em detrimento de outro. No caso, 

o mundo suprassensível é buscado, enquanto o mundo sensível, no qual já sempre nos 

encontramos, é preterido. A valorização e busca de um destes âmbitos acarreta um 

concomitante e subsequente desprezo do outro, como aponta Nietzsche (1885/2005, p. 

39):  

 
Não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor 
que a aparência; é inclusive a suposição mais mal demonstrada que 
já houve. Admita-se ao menos o seguinte: não existiria nenhuma 
vida, senão com base em avaliações e aparências perspectivas; e se 
alguém, com o virtuoso entusiasmo e a rudeza de tantos filósofos, 
quisesse abolir por inteiro o 'mundo aparente'', bem, supondo que 
vocês pudessem fazê-lo - também da sua ''verdade'' não restaria 
nada. Sim, pois o que nos obriga a supor que há uma oposição 
essencial entre ''verdadeiro'' e ''falso''? 

 

 De forma bastante crítica é ilustrada a premissa fundamental do pensamento 

metafísico, o seu dualismo é explicitado, dualismo no qual a implicação de buscar um 

conhecimento daquilo que é estável e imutável despreza qualquer conhecimento do 

mundo sensível em sua constituição mais própria: a instabilidade e o caráter 
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passageiro, no qual as coisas não tem qualquer estabilidade ontológica. Para a 

metafísica, conhecimento válido é o conhecimento daquilo que é absoluto e 

efetivamente verdadeiro, e não daquilo que, ao longo do tempo, vai modificando-se e 

mostrando-se de formas variadas. Digno é o permanente, e não o inconstante. 

Nietzsche (1888/2006, p. 25) ilustra este caráter da metafísica no início do Crepúsculo 

dos Ídolos: 

 
Vocês me perguntam o que é idiossincrasia nos filósofos?... Por 
exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à noção mesma do 
vir-a-ser, seu egipcismo. Eles acreditam fazer uma honra a uma 
coisa quando a des-historicizam, sub specie aeterni [sob a 
perspectiva da eternidade] - quando fazem dela uma múmia. Tudo o 
que os filósofos manejaram, por milênios, foram conceitos-múmias; 
nada realmente vivo saiu de suas mãos.  
(...) Moral: desembaraçar-se do engano dos sentidos, do vir-a-ser, 
da história, da mentira - história não é senão crença nos sentidos, 
crença na mentira. 

 

 Tal passagem nos mostra o cerne do pensamento metafísico, que desconsidera 

a vida em sua constituição mais própria, em sua inconstância, em seu caráter 

histórico, em seu devir, em seu vir-a-ser. A metafísica trabalha exatamente contra tais 

elementos, numa tentativa de acessar conceitos imutáveis, resistentes e duradouros ao 

tempo. É a busca de fundamentos absolutos. Logo, o pensamento metafísico é a busca 

de um conhecimento a-histórico e atemporal.  

 No entanto, por mais que seja possível apontar este dualismo em Platão (ideia 

e aparência) e Aristóteles (substância e acidente), é justamente na escolástica que ele 

ganha um contorno novo: a presença de Deus como fundamento, e não mais deuses. 

Na metafísica grega também existiam divindades, no entanto, elas representavam a 

ordenação da realidade a partir de um conflito originário, sendo muito mais entidades 

criadas de acordo com tal contenda e submetidos a esta ordenação do real. Na 

escolástica, Deus encontra-se fora, além, supra, ele apresenta-se enquanto causa 

metafísica de tudo o que há. Deus torna-se o fundamento último e absoluto, e a 

metafísica centraliza-se em uma unidade suprassensível singular definida. A tentativa 

da escolástica era, de forma sintética, conciliar o pensamento filosófico grego com a 

fé cristã. É realizada, neste objetivo, não apenas uma união das intuições gregas mais 

primordiais com a teologia cristã, mas, de forma mais crítica, a filosofia grega é 

submetida ao Deus cristão, conquistando uma configuração distinta da que possuía até 

então. A metafísica ganha, na escolástica, um fundamento inconcusso, a causa de 
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todas as coisas, centralizado na figura de um Deus Todo Poderoso, onisciente e 

onipresente. Diz Aquino (1256/2000, p. 43) em O ente e a essência: 

 
Mas como o ente se diz, de modo absoluto e primeiramente, das 
substâncias, e posteriormente e como que segundo algo dos 
acidentes, é por isso que a essência está, própria e verdadeiramente, 
nas substâncias, e nos acidentes apenas de certa maneira e segundo 
algo.  
Ora, de entre as substâncias, umas são simples e outras compostas, 
e ambas têm essência; mas ela está nas simples de modo verdadeiro 
e mais nobre, na medida em que estas têm um ser mais nobre; e 
também são causa das compostas, pelo menos a substância primeira 
e simples, que é Deus.  

 

 Se o princípio da razão suficiente parte da premissa de que tudo possui uma 

razão, ou seja, de que nada é sem fundamento, Deus é a substância mais nobre, aquela 

que dá origem a todas as outras. A metafísica agora passa, necessariamente, por Deus:  

 
Eu sou o Senhor, e não há outro; além de mim não há Deus; 
eu te cingirei, ainda que não me conheces.  
Para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além 
de mim não há outro; eu sou o Senhor, e não há outro. 
Eu formo a luz e crio as trevas; faço a paz e crio o mal; eu, o 
Senhor, faço todas estas cousas (Isaías 45:5-7).  

 

 A metafísica grega (fundamentalmente Aristóteles) é filiada a um pensamento 

teológico cristão na medida em que, se as coisas sempre tiveram uma substância, é 

Deus agora a substância mais pura. Mais: é propriamente a causa de todas as outras 

substâncias. Os conflitos entre bem e mal se dão agora submetidos ao Deus uno. Nada 

mais escapa deste fundamento ontológico absoluto. Tal interpretação aristotélica, no 

entanto, ilustra que grande parte do nosso legado filosófico grego é muito mais uma 

interpretação cristã realizada pela filosofia medieval, e não necessariamente aquilo 

que os gregos efetivamente pensaram. Na escolástica, a metafísica ganhou um 

fundamento mais sólido, ainda que mais dogmático. A dimensão suprassensível é 

reforçada em uma estrutura ontológica una, absoluta e onipresente.   

 Por mais que este dualismo metafísico, agora impregnado por um Ente Todo 

Poderoso, perdure até o século 18 e englobe ainda Kant (1724 - 1804), que precisava 

supor Deus para o estabelecimento de uma crítica razão prática, no século 19 a 

metafísica como um todo encontra-se em crise. A cisão metafísica fundamental entre 

o mundo verdadeiro e o mundo aparente vai aos poucos perdendo sua efetividade, 

uma vez que o acesso ao mundo verdadeiro nunca foi de fato encontrado. Assim que 
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os métodos possíveis vão fracassando um após o outro, e com o acesso à dimensão 

suprassensível sendo vetado, o conhecimento nunca deixou de possuir um vínculo 

com o caráter transitório e histórico do real. O devir sempre foi um entrave 

onipresente. 

 Após séculos de metafísica, num incessante esforço metodológico de se buscar 

o mundo suprassensível, os métodos vão se esgotando, gerando uma crise em sua 

constituição fundamental: o próprio dualismo passa a ser questionado. Aos poucos e 

de forma gradativa a metafísica vai se explicitando enquanto problemática, uma vez 

que opera de forma moral. Mais do que isto, no século 19 tal moralidade revela-se 

apoiada em pressupostos hipotéticos: a moral, que pretere o mundo sensível e visa 

acessar o mundo suprassensível das formas puras e a priori, nunca de fato comprovou 

a existência deste mundo externo ao sensível. Hegel e Nietzsche podem ser 

considerados os grandes últimos metafísicos, uma vez que invertem o dualismo 

metafísico. Para Hegel, a fenomenologia, ou seja, o estudo daquilo que a cada vez se 

mostra em momentos evanescentes, é o próprio acesso ao universal, uma vez que a 

série de mostrações de singularidades em seu respectivo dilaceramento conduz ao 

espírito absoluto e efetivo, ou seja, ao acabamento. Ainda que haja a crença no 

absoluto, o acesso é viabilizado através do fenômeno (e de uma fenomenologia). A 

valoração metafísica é invertida, na qual a própria dinâmica de vir-a-ser é posta à 

frente de qualquer conservação do ser: 

 
O espírito só alcança sua verdade na medida em que se encontra a si 
mesmo no dilaceramento absoluto. Ele não é essa potência que se 
afasta do negativo - como ao dizer de alguma coisa que é nula ou 
falsa, liquidamos com ela e passamos a outro assunto. Ao contrário, 
o espírito só é essa potência enquanto encara diretamente o negativo 
e se demora junto dele. Esse demorar-se é o poder máximo que 
converte o negativo em ser (Hegel, 1807/2012, p. 251). 

 

 Observamos no trecho acima que o universal apenas se mostra através da 

manifestabilidade fenomênica, em uma valorização dos instantes que sucumbem ao 

tempo e à transitoriedade. Mais: o ser só pode chegar a sua efetividade absoluta a 

partir do acolhimento do mundo fenomênico em sua instabilidade. O absoluto é 

apenas acessado através do dilaceramento dos instantes.  

 Já em Nietzsche, o ser de tudo o que é constitui-se enquanto vontade de poder, 

ou seja, ilustra que o mais verdadeiro é o devir, a auto-superação de tudo o que é para 

novas configurações, e que toda conservação é apenas uma etapa para uma vez mais 
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se auto-superar, configurando-se sempre em novos arranjos. Como ele afirma em seu 

Zaratustra, na parte Da superação de si mesmo, onde encontrei seres vivos, encontrei 

vontade de poder; e ainda na vontade do servente a vontade de ser senhor. (...) E este 

segredo a própria vida me contou. Vê, disse, eu sou aquilo que sempre tem de 

superar a si mesmo (1883/2011, p. 109). Na supressão da dimensão metafísica, nada 

mais é ontologicamente estável e toda configuração se auto-supera. A conservação 

torna-se a aparência e o devir torna-se a verdade. Nietzsche (1888/2006, p. 46) aponta 

para a supressão de qualquer elemento metafísico, restando apenas as relações no 

mundo, que até então era chamado de aparência, e que agora sempre se configuram 

em novas perspectivas: 

 
Qual pode ser a nossa doutrina? - Que ninguém dá ao ser humano 
suas características, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e 
ancestrais, nem ele próprio (- o contra-senso dessa última ideia 
rejeitada foi ensinado, como 'liberdade inteligível'', por Kant, e 
talvez já por Platão). Ninguém é responsável pelo fato de existir, 
por ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, nesse 
ambiente. A fatalidade do seu ser não pode ser destrinchada da 
fatalidade de tudo o que foi e será. Ele não é consequência de uma 
intenção, uma vontade, uma finalidade própria, com ele não se faz a 
tentativa de alcançar um ideal de ser humano ou um ideal de 
felicidade ou um ideal de moralidade - é absurdo querer empurrar o 
seu ser para uma finalidade qualquer. Nós é que inventamos o 
conceito de finalidade na realidade: na realidade não se encontra 
finalidade... cada um é necessário, é um pedaço de destino, pertence 
ao todo, está no todo - não há nada que possa julgar, medir, 
comparar, condenar nosso ser, pois isso significaria julgar, medir, 
comparar, condenar o todo... Mas não existe nada fora do todo!   

 

 A metafísica encontra-se esgotada, sem mais possibilidades de extensão e 

continuidade a partir deste modelo. No fracasso da busca pela coisa em-si e com a 

incontornabilidade do fenômeno, o devir passa a centralizar o foco metafísico 

enquanto uma última tentativa dualista. Após esta inversão, na qual o devir converte-

se em foco e a conservação deixa de ser a meta una, sendo apenas um estado 

transitório para uma vez mais se auto superar, a metafísica concretiza a sua última 

forma dualista possível. O dualismo metafísico é invertido. Verdade vira mentira e 

mentira vira verdade. Nesta inversão, a filosofia enquanto metafísica é finalmente 

consumada, uma vez que não restam mais caminhos metafísicos a serem percorridos. 
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3.3 - Fim da metafísica e autonomia das ciências particulares 
 

 O século 19 é o momento no qual esta forma metafísica de obter 

conhecimento passa a ser insustentável. Os esforços metodológicos realista e idealista 

apenas ilustraram o caráter hipotético da dimensão suprassensível e o fracasso da 

impossibilidade de se desgarrar completamente do mundo sensível. A ciência 

encontra-se em crise, uma vez que toda construção teórica é erigida sobre hipóteses, 

das quais desdobramentos possíveis e conexões causais são derivadas, mas nunca 

comprovando efetivamente a hipótese inicial, instaurando um caráter duvidoso no 

conhecimento tradicional (Dilthey, 1894/2011). Sem a base suprassensível e sem o 

fundamento inconcusso, cai-se em conjecturas que nunca perdem sua característica 

não apodítica. Tal situação é de descrédito quanto às possibilidades conhecidas e 

vigentes na obtenção de conhecimento. O mundo suprassensível deixa de ser 

norteador do conhecimento, uma vez que, com seu acesso sendo negado, seu caráter 

hipotético é revelado. Tal moral que é suprimida deixa um vazio desconcertante, uma 

vez que os ideais supremos perdem seu valor, e o que sempre orientou a existência 

humana agora perde sua vigência. Tal crise Nietzsche (1887/2009) denomina 

niilismo. O mesmo autor (1882/2001, p. 137) descreve exatamente esta situação 

dramática, na qual o absoluto perde seu valor, em uma de suas passagens mais 

célebres, o aforismo 125, intitulado O homem louco, presente no livro Gaia Ciência:  

 
Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã 
acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar 
incessantemente: “Procuro Deus! Procuro Deus!”? – E como lá se 
encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou 
com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou 
um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se 
escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? 
– gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para 
o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde foi Deus?”, 
gritou ele, “já lhes direi! Nós os matamos – vocês e eu. Somos todos 
seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber 
inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o 
horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde 
se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos 
os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para 
frente, em todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? 
Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos 
na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece 
eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não 
ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o 
cheiro da putrefação divina? – também os deuses apodrecem! Deus 
está morto! Deus continua morto! E nós os matamos! Como nos 
consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e 
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sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sob os nossos 
punhais – quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos 
nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de 
inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? 
Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos 
parecer dignos dele? Nunca houve ato maior – e quem vier depois de 
nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que 
toda a história até então!” Nesse momento silenciou o homem louco, 
e novamente olhou para seus ouvintes: também eles ficaram em 
silêncio, olhando espantados para ele. “Eu venho cedo demais”, disse 
então, “não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a 
caminho, ainda anda: não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O 
corisco e o trovão precisam de tempo, a luz das estrelas precisa de 
tempo, os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para 
serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais 
longínqua constelação – e no entanto eles cometeram! – Conta-se 
também no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas , e 
em cada uma entoou o seu Réquiem aeternaum deo. Levado para fora 
e interrogado, limitava-se a responder: “O que são ainda essas igrejas, 
se não os mausoléus e túmulos de Deus?”. 

  

 Seria por demais simplificador e desarticulador reduzir tal trecho a uma 

passagem ateísta contra a crença em entidades superiores. O aforismo ilustra a 

supressão do mundo suprassensível enquanto norte a ser buscado, como o absoluto 

que perde seu valor, que no aforismo é ilustrado através da figura de Deus. Resta o 

vazio, a sensação de falta de direção. É neste cenário que as ciências particulares 

podem se tornar autônomas, uma vez que não há mais qualquer necessidade de 

vinculação direta e validação através de entidades suprassensíveis. Segundo Lyotard 

(1979/2013), a partir deste momento faz-se presente uma descrença nos antigos 

discursos metafísicos, que mantinham pretensões a-históricas, ou seja, universais. O 

conhecimento, que desdobra-se através das ciências, passa a ser pautado na 

funcionalidade, ou seja, não necessita mais de uma fundamentação suprema 

suprassensível, mas se dá exatamente em áreas pré-estabelecidas e determinadas, nas 

quais visa-se o acúmulo de informações. Os grandes relatos metafísicos e os sistemas 

idealistas perdem sua função, e a ciência passa a se moldar em funções pragmáticas. 

Deixa-se de buscar a verdade suprassensível, mas sim o poder proveniente de um 

saber que, de alguma forma, surte efeitos desejados e positivos. A essência da ação 

passa a se desvelar enquanto produção de uma consequência benéfica. Dilthey 

(1883/2010), sintetiza este processo de forma extremamente clara:  

 
Essa moderna ciência da natureza dissolveu paulatinamente a 
metafísica das formas substanciais. (...)  
Na mesma medida em que se liberou da investigação pelos 
fundamentos últimos, ela recebeu suas tarefas das finalidades 
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práticas progressivas da sociedade, do comércio, da medicina e da 
indústria. O espírito inventivo na burguesia trabalhadora que 
unificou manejos com uma reflexão meditativa criou para a ciência 
experimental e calculadora recursos de um significado imensurável 
(p. 410-411).  

 

 O autor, em uma outra passagem do mesmo livro, ainda complementa, 

discorrendo acerca do caráter das ciências que vem substituir a unidade metafísica:  

 
a metafísica perde o seu lugar como base da explicação da realidade 
efetiva nas ciências particulares, e só lhe resta como tarefa possível 
concluir os resultados das ciências positivas em meio a uma visão 
geral do mundo.  
Nesse movimento surgiu o caráter da ciência moderna: estudo da 
realidade efetiva, tal como ela é dada na experiência, por intermédio 
da conexão causal, e, de acordo com isso, por meio da análise da 
realidade efetiva composta em seus fatores, em particular por meio 
do experimento (p. 408).  

 

 O que Dilthey nos mostra é que, com o mundo suprassensível sendo abolido, 

resta apenas o mundo natural (físico) para ser tematizado enquanto objeto do 

conhecimento. Após a morte de Deus, apenas as ciências particulares passam a ser 

vistas enquanto rigorosas e válidas. Todo e qualquer aspecto transcendente perde seu 

valor, restando apenas a realidade efetiva, que vem a ser o foco das ciências naturais, 

onde os grandes relatos metafísicos dão lugar a discursos independentes que visam 

uma eficiência pragmática. Conhecimento agora é o científico, que não visa mais o 

conhecimento de substâncias metafísicas eternas e imutáveis, mas configura-se agora 

um fim funcional. Complementando, afirma Lyotard (1979/2013, p. 113) que a lógica 

do desempenho 

 
exclui em princípio a adesão a um discurso metafísico, requer o 
abandono de fábulas, exige espíritos claros e vontades frias, coloca 
o cálculo das interações no lugar da definição de essências, faz com 
que os jogadores assumam a responsabilidade não somente dos 
enunciados que eles propõem, mas também regras às quais eles os 
submetem para torná-los aceitáveis. Coloca em plena luz as funções 
pragmáticas do saber na medida em que elas pareçam dispor sob o 
critério de eficiências (...) 

 

 Chegamos aqui, finalmente, a um dos pontos centrais. Porque o método 

científico, ainda hoje amplamente utilizado e usualmente conceituado enquanto 

rigoroso, ainda que seja constantemente aprimorado, é extremamente limitado para se 

atingir uma suficiência em uma possível explicação sobre o uso de drogas no mundo 
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contemporâneo? Onde a explicação científica falha ao tentar explicar a compulsão de 

drogas no mundo moderno? Por que, em oposição ao método científico tradicional, é 

feita a escolha da fenomenologia hermenêutica? O que veremos é que o problema do 

método científico é constituído pelo próprio método científico. Sua insuficiência é 

intrínseca.  

 

 

3.4 - A insuficiência científica  

  

 O método das ciências particulares partem, naturalmente, de um objeto 

particular. A biologia, por exemplo, possui como objeto de estudo a vida; a 

psicologia, o psiquismo humano. Cada ciência possui seu objeto de investigação na 

qual, ao longo de sua vigência, foram sendo feitas úteis descobertas. No entanto, para 

que isto ocorra, é necessário haver um seccionamento do objeto. O método científico 

é constituído pela desarticulação de um objeto de estudo do todo conjuntural no qual 

ele está imerso; e, com este deslocamento de qualquer dimensão espaço-temporal, 

interpela tal secção de forma causal, buscando conhecimentos positivos. Dilthey 

(1883/2010, p. 136) é um autor central para pensarmos a limitação intrínseca das 

ciências: 

 
Nós vimos como essas ciências particulares foram isoladas da 
conexão total por meio de um processo de análise e de absorção. 
Sua verdade só se encontra na relação com a realidade efetiva, na 
qual suas proposições abstratas estão contidas. Somente na medida 
em que essa relação é coapreendida em suas proposições, essas 
proposições são válidas para a realidade. (...) Mas vimos, além 
disso, que não nos é permitido alcançar nenhum conhecimento do 
nexo total concreto da realidade efetiva histórico-social para além 
daquele que é conquistado por meio da decomposição desse nexo 
em nexos particulares, ou seja, senão por intermédio dessas ciências 
particulares.  

 

 O mesmo autor apontou ainda a limitação frente ao todo conjuntural histórico 

no qual cada objeto e cada fenômeno residem e estão imersos desde o início, e como 

estes são desarticulados deste horizonte mais amplo. Ele reforça a passagem anterior 

com uma crítica que se assemelha à crítica empreendida por Nietzsche ao criticar o 

método metafísico, uma vez que descreve a metafísica enquanto filosofia a-histórica, 

num consequente afastamento da vida enquanto tal. Dilthey (1883/2010, p. 136)  traz 
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uma contribuição semelhante, ainda que diferenciando-se por carregar a tradição 

hermenêutica: 

 
Em última instância, nosso conhecimento desse nexo não é senão 
uma clarificação e uma conscientização do nexo lógico, no qual as 
ciências particulares o possuem ou permitem conhecê-lo. Em 
contrapartida, as ciências humanas particulares isoladas acabam por 
decair necessariamente em uma abstração morta; a filosofia do 
espírito é um fantasma; a separação do modo filosófico de 
consideração da realidade efetiva histórico-social é a herança 
perniciosa da metafísica.1 

 

 Resumindo a crítica de Dilthey, as ciências naturais possuem um método 

abstrativo, uma vez que o fenômeno é acessado a partir de uma desarticulação de seu 

campo de mostração. Explicar, no vocabulário diltheyano, equivale exatamente a esta 

desarticulação do fenômeno visado para com o horizonte histórico no qual o 

fenômeno está originariamente imerso. A partir desta abstração do fenômeno, são 

criadas conexões lógico-causais, que visam corresponder aos princípios que 

determinam tais fenômenos. Por mais que tal método possibilite (e tem possibilitado) 

avanços técnico-científicos dos mais diversos, a desarticulação do fenômeno com seu 

horizonte de aparição torna insuficiente grande parte das tematizações que investiga o 

uso de drogas na contemporaneidade. Nunca são totalizadoras ou suficientes para 

cobrir a integralidade complexa do fenômeno visado. Muito mais encobre a totalidade 

histórica que deve ser contemplada.  

 Já Husserl (1907/2014), partindo não da hermenêutica, mas da fenomenologia, 

realiza outras críticas às ciências, em relação às condições para que elas se deem:  

 
Assim progride o conhecimento natural. Apodera-se num âmbito 
sempre cada vez maior do que de antemão e obviamente existe e 
está dado e apenas segundo o âmbito e o conteúdo, segundo 
elementos, as relações e leis da realidade a investigar mais de perto 
(p. 38). 

 
 

 Está em jogo, portanto, não apenas a desarticulação científica, mas também o 

desconhecimento de suas possibilidades primárias. O mesmo filósofo aponta que a 

ciência tradicional 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Grifo meu 
2 Haverá uma caracterização mais detida das afinações na parte 5 deste trabalho.  
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transforma em objeto de investigação, em universalidade formal, as 
conexões aprióricas das significações e das vivências 
significativas, as leis aprióricas que pertencem à objetalidade como 
tal; surge assim uma gramática pura (um complexo íntegro de 
disciplinas graças às suas diversas delimitações possíveis) e, além 
disso, brota uma lógica normativa e prática como técnica do 
pensamento e, sobretudo, do pensamento científico (Husserl, 
1907/2014, p. 40).  

 

 O cerne do problema científico, para Dilthey, é o esquecimento e subsequente 

desprezo do mundo histórico enquanto horizonte originário de todo e qualquer 

fenômeno. Já para Husserl, o agir científico ignora a própria possibilitação dos 

objetos se mostrarem à consciência. Ambos autores veem o século 19 enquanto crise 

do conhecimento, e cada um deles procura desenvolver uma saída desta crise. Ambos 

apontam que, por mais que existam inúmeros discursos provenientes de diversas 

disciplinas científicas, nenhum destes discursos alcança uma suficiência total e 

atemporal, muito pelo contrário, seccionando e desprezando um mundo histórico ou 

operando cegamente a partir de atos intencionais não considerados, as ciências apenas 

conseguem abranger uma abstração morta ou uma determinada perspectiva 

sombreadora de tal fenômeno. As ciências, enquanto disciplinas que visam buscar 

verdades, manifestam-se enquanto uma continuidade velada da metafísica. As 

ciências podem ser caracterizadas enquanto saudade de um Deus bom que morreu, 

ainda que se pautem na funcionalidade e busca de poder, e não em substâncias 

transcendentais. Como Nietzsche apontaria, são exatamente as sombras de um Deus-

já-morto que continuam pairando sobre os homens.  

 O método desarticulador e abstrativo criticado por Dilthey ignora os mundos 

históricos. Mas o que são os mundos históricos, e por que eles são tão centrais na 

tematização de um fenômeno?  

 

 

3.5 - Os mundos históricos 

 

 Já em 1807, em sua Fenomenologia do Espírito, Hegel (1807/2012, p. 31) 

aponta de forma embrionária para o movimento do mundo. Ainda que através de um 

sistema idealista que ainda portava o dualismo metafísico, ele explicita que o mundo 

possui uma certa instabilidade, na qual um mundo vem a substituir outro. No entanto, 
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cada configuração, em sua instabilidade, se mostra, a cada momento evanescente, em 

uma unidade: 

 
Certamente, o espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado 
para um movimento para a frente. Na criança, depois de um longo 
período de nutrição tranquila, a primeira respiração - um salto 
qualitativo - interrompe o lento processo do puro crescimento 
quantitativo; e a criança está nascida. Do mesmo modo, o espírito 
que se forma lentamente, tranquilamente, em direção à sua nova 
figura, vai desmanchando tijolo por tijolo o edifício de seu mundo 
anterior. Seu abalo se revela apenas por sintomas isolados, a 
frivolidade e o tédio que invadem o que ainda subsiste, o 
pressentimento vago de um desconhecido são sinais precursores de 
algo diverso que se avizinha. Esse desmoronar-se gradual, que não 
alterava a fisionomia do todo, é interrompido pelo sol nascente, que 
revela num clarão a imagem do mundo novo.  

 

 O trecho ilustra a instabilidade do mundo a partir do movimento do espírito. 

Cada período fenomênico é marcado por uma configuração lógica, determinado pelas 

suas próprias significações que rumam ao absoluto. Contrapondo-nos ao pensamento 

idealista e ainda metafísico de Hegel, por mais que nunca atinjam uma efetividade 

acabada, tais mundos históricos são fundamentais para compreendermos a visão de 

mundo que o homem em seu interior possui. Indo além de Hegel: a compreensão do 

mundo histórico é central para compreender o próprio homem em seu interior: o 

homem é um correlato do espírito de seu tempo. No entanto, ao lidar com as mais 

diversas coisas no dia-a-dia, o homem esquece dessa determinação própria do mundo, 

tomando as coisas enquanto reais em-si:  

 
Sem dúvida, a filosofia lida também com isso, e reconhece os entes 
da razão como puras essências, como absolutos elementos e 
potências. Mas, sendo assim, reconhece-os, ao mesmo tempo, na 
sua determinidade e deles se assenhora; enquanto aquele 
entendimento percebente os toma pelo verdadeiro, e por eles é 
jogado de erro em erro. 
O entendimento percebente não chega à consciência de que tais 
essencialidades simples são as que nele dominam; mas acredita 
estar lidando sempre com matérias e conteúdos perfeitamente 
sólidos - assim como a certeza sensível não sabe que a abstração 
vazia do puro ser é sua essência. Mas, de fato, é através dessas 
essencialidades que o entendimento percebente percorre e traça a 
matéria e todo conteúdo; são elas a conexão e a dominação desses. 
Só elas são para a consciência o que o sensível é como essência - o 
que determina as relações da consciência para com o sensível, e 
donde procede o movimento do perceber e do seu verdadeiro 
(Hegel, 1807/2012, p. 106).  
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 A passagem acima ilustra a cegueira constitutiva do senso-comum, que acaba 

por ser a base de todo comportamento científico e cotidiano. Este comportamento do 

senso-comum consiste em esquecer esta unidade originária de mundo, tomando o 

imediatamente percebido enquanto o mais real. A filosofia começa e se dá justamente 

na quebra deste comportamento cotidiano balizado pelo senso-comum, tendo em vista 

não apenas os entes sempre já percebidos pela consciência, mas a unidade primordial 

que fundamenta o ser dos entes. São exatamente estas unidades de mundo que 

procuramos aqui rearticular com a pesquisa, uma vez que  

 
O homem como um fato que antecede a história e a sociedade é 
uma ficção da explicação genética; aquele homem, que a saudável 
ciência analítica tem como objeto, é o indivíduo como um 
componente da sociedade. O difícil problema que a psicologia tem 
de resolver é: o conhecimento analítico das propriedades gerais 
desse homem (Dilthey, 1883/2010, p.46).  

 

 Neste trecho é explicitada mais a fundo a insuficiência do método científico 

tradicional que, ao desarticular determinado fenômeno de seu mundo histórico, perde 

os elementos mais próprios que o tornam possível. A tentativa de Dilthey, em última 

instância, é refundar as ciências humanas com bases rigorosas, uma vez que o método 

abstracional retirava-o deste campo, e que o homem não poderia ser abstraído de seu 

horizonte originário, uma vez que perde as determinações próprias que lhe são dadas 

por seu mundo histórico e sua correspondente visão de mundo. A passagem acima se 

refere exatamente sobre a impossibilidade de tematização do homem abstraído e 

desprovido de um mundo. Mais: a passagem ilustra o caráter problemático e 

desarticulador das ciências, uma vez que operam a partir deste modelo explicativo 

seccionador. Influenciado por Hegel, que pensava o movimento do espírito (Geist), 

Dilthey quer pensar uma nova fundamentação das ciências humanas 

(Geisteswissenschaften) que, traduzindo de forma literal, são ciências do espírito. As 

ciências humanas devem se dar rearticulando o movimento do espírito e a 

configuração histórica de cada mundo.  

 Podemos observar o método científico desarticulador nos mais diversos 

discursos científicos que buscam explicar, no sentido diltheyano, o fenômeno do uso 

de drogas. A psicologia, com as mais diversas correntes teóricas, seccionam o referido 

fenômeno de seu campo e o submetem às conexões causais presentes no interior de 

tais teorias. Na medicina faz-se presente o mesmo seccionamento, em uma nova 
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submissão do fenômeno recortado a um outro campo de conexões causais, no caso, 

um biológico, como, por exemplo, a genética. Muitas vezes tenta-se explicar a 

dependência ou o abuso, seccionando a droga e explicando através da toxicologia 

específica da substância em questão, desconsiderando o espaço/tempo no qual o 

fenômeno ocorre. Esta usual tematização científica essencialista é facilmente posta 

em cheque, uma vez que a toxicologia da droga, mesmo permanecendo inalterada, 

não explica suficientemente o aumento do uso ao longo das décadas.  

 A seguinte passagem de Heidegger ilustra a necessidade de um método de 

conhecimento mais amplo que o científico, ao passo que faz alusão a um modelo 

compreensivo que busca alcançar o solo originário do fenômeno, algo inacessível às 

ciências e às teorias. Diz Heidegger (1883/2010, p.92):  

 
A maior parte das coisas que conhecemos nas ciências naturais 
sobre o corpo e sobre a conquista de um corpo são constatações nas 
quais o corpo é, antes de mais nada, transformado em corpo físico 
por meio de uma falsa interpretação. Na medida em que se faz isso, 
é possível descobrir muitas coisas. No entanto, o essencial e 
determinante já se acha sempre fora de consideração e apreensão; e 
a busca subsequente do ''psíquico'' pertencente ao corpo que já foi 
antes falsamente interpretado como corpo físico já desconheceu 
esse estado de coisas.  

 

 É possível apreender a crítica do autor no apontamento da necessidade de 

compreendermos o âmbito mais originário a partir do qual o corpo físico pode surgir e 

ser tematizado em disciplinas como a biologia ou medicina. Por mais que estas 

ciências particulares possam descobrir diversas informações acerca de seu objeto de 

estudo e fenômenos relacionados, e por mais que estas informações possam ser 

extremamente úteis ao viver cotidiano, a delimitação do corpo enquanto biológico não 

encerra as incontáveis possíveis relações que o homem pode ter com o seu corpo, uma 

vez que o biológico só faz sentido no interior de um determinado mundo histórico - 

um mundo onde há a disciplina biologia em uma redução do corpo ao orgânico. Mais 

que não esgotar tais possibilidades, ela obscurece outras relações possíveis com o 

corpo (em sentido ontológico originário e, portanto, indeterminado). Se o homem não 

possui uma forma natural de lidar com o corpo, a biologia é sempre derivada e 

encobridora.  

 No discurso sobre o uso de drogas, por mais que muitas ciências o tomem para 

si como fenômeno a ser estudado, muitas buscam, de alguma forma, dar conta do 

fenômeno em sua totalidade, ignorando a intrínseca limitação de uma explicação 
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desarticuladora. O equívoco é o mesmo: tentar dar conta de um fenômeno com uma 

explicação debitária de um mundo histórico específico, no qual o próprio mundo que 

possibilita tal investigação é esquecido enquanto horizonte doador de sentido. Ainda 

que debitário de um horizonte hermenêutico, as ciências particulares ignoram o 

enraizamento neste espaço originário. Mundos são sempre já plenos de significados, 

por mais que não nos situemos de forma consciente em meio a significados já 

cristalizados. Mundos históricos possuem esta característica: uma vez que se dão, 

retraem-se enquanto unidade total doadora de sentido. Enquanto a unidade 

significativa vige, o mundo se vela enquanto historicamente constituído. As ciências 

particulares operam sobre este esquecimento. E desta maneira podem obter sucesso 

operacional/funcionalizante. E por isso são problemáticas. No entanto, no atual 

momento histórico o conhecimento se dá predominantemente através delas, ainda que 

a limitação científica seja ignorada na maior parte das vezes. 

 É exatamente neste cenário que a escolha da fenomenologia hermenêutica de 

Heidegger faz sentido enquanto método que busca suspender a usual desarticulação 

científica e sua subsequente abstração. Ao invés disso, ela visa um acesso ao 

fenômeno do uso compulsivo de drogas a partir de uma reconstrução do mundo 

histórico no qual ele está originariamente imerso, uma vez que, como afirma Dilthey 

(1883/2010, p. 474), 

 
as pesquisas são dependentes dessas grandes posições da 
consciência e encontram em sua expressão, que são visões de 
mundo, seu lugar, surge pela primeira vez a tarefa de todas a mais 
importante, a tarefa que a história aqui buscada tem de preencher.  

 

 Fazer uso do método fenomenológico hermenêutico significa, aqui, buscar 

este acontecimento fundamental de mundo a partir do qual todos os fenômenos de 

uma época podem acontecer. Antes de acessar o fenômeno do uso de drogas, 

precisamos acessar o espírito do tempo no qual o uso de drogas acontece. A pretensão 

não é esgotar em uma ou mais explicações a problemática do uso de drogas, mas 

enriquecer a pesquisa com este horizonte originário no qual o fenômeno do uso de 

drogas está imerso, realocando o fenômeno em seu acontecimento histórico 

fundamental.  

 Observando o aumento do uso de drogas nestas últimas décadas, que pode ser 

caracterizado como uma recente compulsão, rearticular o fenômeno referido ao seu 
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horizonte originário nos dá acesso ao que possibilita o surgimento da compulsão. 

Mais: nos possibilita achar a unidade ontológica que é o solo fundamental para que 

ela possa acontecer. Tal tarefa, por mais que se mostre árdua, contrapondo-se à usual 

pretensão explicativa da ciência, propicia uma compreensão mais originária do uso de 

drogas, não numa tentativa de finalmente chegar ao ser absoluto do uso de drogas, 

mas ilustrando seus possíveis modos de manifestação a partir de um acontecimento de 

mundo histórico. É pensar a compulsão de drogas como um fenômeno atrelado a um 

mundo histórico específico. Remundanizar o fenômeno, compreendê-lo 

ontologicamente e explicitar como ele acontece no interior de um mundo histórico é o 

essencial na presente dissertação. Portanto, não trabalharemos seccionando o 

fenômeno do uso de drogas, mas rearticularemos o fenômeno com o mundo histórico 

e sua respectiva medida ontológica. Tal método propiciará uma maior transparência 

no fenômeno do uso e abuso de drogas na atualidade, uma vez que são derivados 

deste acontecimento originário de mundo.  

 A partir da constituição histórica do mundo moderno poderemos estudar como 

o uso de drogas se tornou compulsivo. Mais do que um estudo sobre drogas ou um 

estudo sobre a compulsão, esta dissertação discorre sobre a determinação epocal 

fundamental da Modernidade a partir de um fenômeno - o uso de drogas - buscando 

compreender porque ele se torna, na atualidade, problemático, se configurando 

enquanto uma séria questão de saúde pública.  

 Passemos agora, portanto, ao método de investigação propriamente dito. 

Apenas a partir desse contexto torna-se possível explicitar no que consiste, de forma 

rigorosa, o método filosófico da fenomenologia hermenêutica, uma vez que é 

exatamente com a crise do século 19, consumada com a morte de Deus (Nietzsche); e 

com a insuficiência científica tradicional, sempre e a cada vez partindo de hipóteses, e 

com o problema da desarticulação do horizonte originário e perda da visão de mundo 

correspondente (Dilthey), que a fenomenologia hermenêutica virá dialogar.    

 

 

3.6 - Heidegger e a diferença ontológica 

 

 Nietzsche compreendia a metafísica enquanto uma cisão do mundo em dois 

âmbitos: sensível e suprassensível. Nesta cisão, valora-se um mundo em detrimento 

do outro. Toda transitoriedade, impermanência e inquietude do devir é preterida em 
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favor da estabilidade e infinitude do mundo ideal. A metafísica opera sobre uma 

moral hipotética. No entanto, a caracterização nietzschiana da metafísica é apenas um 

lugar de transição para alcançarmos de fato o que Heidegger denominava metafísica, 

seu pensamento vai além da crítica ao problemático dualismo sensível/suprassensível 

apontado por Nietzsche. É nesta intuição heideggeriana que o trabalho se apoiará. 

 A intuição basilar de Heidegger é a diferença ontológica, é partindo dela que 

seu pensamento se desdobra para os mais diversos caminhos. Ela aparentemente é 

simples: o ser do ente não é ele mesmo um ente (Heidegger, 1927/2012b, p. 43), ou 

seja, ser e ente não se equivalem, há uma diferença; esta diferença se dá exatamente 

na aparição dos entes, ou seja, em sua manifestação fenomênica e na determinação do 

ente na totalidade que sempre já é o horizonte no qual entes podem aparecer. Há uma 

diferença entre aquilo que se manifesta e a determinação ontológica que possibilita 

seu aparecimento: 

 
Mas damos o nome de "ente" a uma multiplicidade deles e em 
diversos sentidos. Ente é tudo aquilo de que discorremos, que 
visamos, em  relação a que nos comportamos desta ou daquela 
maneira; ente é também o que somos e como somos nós mesmos. Ser 
reside no ser-que e no ser-assim, na realidade, na subsistência, no 
consistente, na validade, na presença, no dá-se (Heidegger, 
1927/2012b, p. 45) 

 

 Ao radicalizar a fenomenologia husserliana fundindo-a à hermenêutica 

diltheyana, Heidegger passa a ter recursos para acessar o pensamento ontológico. Ao 

assumir que mundos históricos devem se fundar em uma hermenêutica prévia da 

existência, o autor visava resgatar a visão original do mundo, ou seja, recuperar o 

sentido originário e velado dos entes - o sentido do ser. Nos movemos sempre em 

uma certa compreensão de ser. Tal compreensão de ser determina a própria aparição 

dos entes no interior de um mundo específico, é um horizonte originário no qual entes 

podem se mostrar. Mundos são sempre históricos, são sempre um horizonte total já 

pleno de significados que orienta comportamentos e possibilita a própria manifestação 

fenômenica dos entes. Se os entes se mostram a nós de tal ou tal, forma é porque o 

mundo enquanto horizonte total de significados já possibilitou esta manifestação. Nós 

somos os entes que estariam abertos a esta compreensão de ser, abertos para a 

historicidade do mundo a partir de sentidos históricos de ser, sentidos estes que 

marcam a fenomenalidade de todos os entes em geral.  
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 Os entes apenas se mostrariam a partir desta determinada compreensão de ser 

que dá ao mundo uma unidade de determinação do ente na totalidade, ainda que na 

mais corriqueira cotidianidade estejamos vetados de ter qualquer experiência do 

sentido de ser. No mais das vezes apenas nos ocupamos familiarmente dos entes 

descerrados pela compreensão, em meio a entes que vem ao nosso encontro enquanto 

utensílios de uso.  

 
Dizemos: a ontologia é a ciência do ser. O ser, porém, é sempre ser 
de um ente. O ser é essencialmente distinto do ente. Como 
precisamos apreender essa diferença entre ser e ente? Como podemos 
fundamentar a sua possibilidade? Se o ser mesmo não é um ente, 
como é que ele mesmo pertence, então, ao ente, uma vez que o ente e 
só o ente é? O que significa dizer que o ser pertence ao ente? A 
resposta correta a essa questão é o pressuposto fundamental, para que 
possamos levantar os problemas da ontologia entendida como ciência 
do ser. Precisamos poder levar a termo inequivocamente a diferença 
entre ser e ente para que possamos transformar algo assim como o ser 
em tema de investigação. Esta distinção não é arbitrária, mas é 
justamente por meio dela que se conquista pela primeiríssima vez o 
tema da ontologia e, com isso, da própria filosofia. Sobretudo, ela é 
uma distinção que constitui a ontologia. Nós a designamos como 
diferença ontológica, isto é, como a cisão entre ser e ente. (...) 
Ultrapassamos o ente, a fim de alcançar o ser. Nessa ultrapassagem, 
não ascendemos de novo a um ente que, por exemplo, estaria por 
detrás do ente conhecido como um trasmundo. A ciência 
transcendental do ser não possui nada em comum com a metafísica 
vulgar, que trata de um ente qualquer por detrás do ente conhecido. 
Ao contrário, o conceito científico de metafísica é idêntico ao 
conceito da filosofia em geral: ciência criticamente transcendental, 
isto é, ontologia (Heidegger, 1927/2012a, p. 30-31). 

 

 Heidegger discorre sobre o descerramento do mundo. A nossa existência se dá 

neste horizonte de sentido de ser específico compreensivamente descerrado. No 

entanto, na nossa vivência cotidiana temos acesso apenas ao ente, e não ao ser. Na 

filosofia enquanto ontologia fenomenológica, portanto, precisa-se transcender os 

entes e acessar o ser. Apenas nesta ultrapassagem a filosofia é realizada; sem ela 

permanecemos presos ao senso comum, à determinação das coisas e de nós que o 

mundo impõe e nos submete em uma cotidianidade absorvente, alienadora e 

dissimulante. No mais das vezes, esquece-se o ser e transita-se no seio do ente. Este 

transitar no seio dos entes, em meio à ocupação incessante com os mais diversos 

entes, apesar de se dar de forma não racional ou teórica, só se dá uma vez que a 

compreensão possibilita esta forma cotidiana de estar imerso no mundo, já junto aos 

entes que se desvelam enquanto instrumentos para fins específicos. Na cotidianidade 

estamos vetados da questão do ser, ou seja, da própria possibilitação de imersão em 
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um horizonte total que já orienta comportamentos específicos e já desvela os entes em 

sua manifestabilidade.   

 Na conferência Que é metafísica (1929/1999), Heidegger a delimita (a 

metafísica) enquanto ciência do ente. As ciências particulares, que despontam e 

vigoram em seus respectivos contextos específicos, são exatamente a continuação do 

projeto metafísico; elas perguntam pelo ente, ao passo que o seu enraizamento, seu 

fundamento essencial, torna-se cada vez mais esquecido. Aquilo que não é ente 

permanece dissipado no esquecimento. Rejeita-se o nada e o vazio, ou seja, a negação 

da totalidade do ente. Perde-se o absolutamente não ente. Desvia-se daquilo que 

possibilita a própria manifestação dos entes.  

 Metafísica, para Heidegger, é o gradativo esquecimento do nada, de sua 

paulatina não consideração em uma imersão cada vez maior nos entes, em sua 

transformação em efetivamente presente, calculável e manipulável. O destino do 

ocidente e a história da metafísica formam uma unidade, na qual acirra-se o 

predomínio no seio do ente e o abandono de tudo aquilo que não é ente. Estuda-se, 

pensa-se e descreve-se as coisas em nosso entorno, elementos naturais, artefatos 

humanos, princípios causais entre elementos, divindades mítico-religiosas etc. No 

entanto, aquilo que propicia que estes entes possam se revelar a nós permanece 

distante do foco. Esta possibilitação mesma não é em si um ente. Aquilo que não é 

ente parece não atrair interesse. O pensamento que visa contemplar os mundos 

históricos (como horizontes possibilitadores de manifestação dos entes e enquanto 

solos originários nos quais entes podem aparecer) pertence à filosofia. Ela se dirige 

agora para os entes enquanto imersos em uma densidade ontológica, para os sentidos 

de ser que possibilitam que entes se manifestem de tal ou tal forma.  

 Ser não é ente, e isto quer dizer: há um horizonte total que possibilita que 

entes possam se mostrar. Este horizonte mesmo não é um ente. Este horizonte mesmo 

não é um somatório de todos os entes. Este horizonte é marcado por uma 

compreensão de ser, o que não coincide com o ente, mas que possibilita que entes 

apareçam. A ciência, por mais que opere sobre uma certa compreensão de sentido de 

ser, esquece este âmbito originário de aparecimento dos entes. É exatamente isto que 

a filosofia de Heidegger busca resgatar. Para haver entes é necessário haver um 

horizonte total, já pleno de significados, que propicie o aparecimento dos entes, é 

necessária a abertura histórica de um mundo histórico, ou seja, é necessária uma 

verdade. Verdade é aqui não o que correntemente chamamos de verdade, uma simples 
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adequação ou conveniência entre uma coisa e outra, mas a abertura de mundo em uma 

determinação histórica (Heidegger, 1930/1999). A verdade não é em si um ente, mas 

a verdade é uma abertura histórica que possibilita que entes possam se manifestar em 

determinada compreensibilidade. Todavia, só há verdade quando existe um ente que 

abre, que descerra; e isto de tal forma que, em verdade, pertence ao modo de ser 

desse ente o próprio descerramento. Tal ente somos nós mesmos (Heidegger, 

1927/2012a, p. 33).  

 

 

3.7 - O ser-aí (Dasein) 

 

 Em meio à crise do século 19, Husserl pensará em um rompimento de uma 

consciência pura, isenta, solipsista, que sairia de si e conheceria o mundo externo. 

Husserl,  segundo Casanova (2009), inspirado pelo pensamento de seu professor 

Franz Brentano, vincula diretamente o conceito de intencionalidade à consciência, 

efetuando uma grande quebra do paradigma metafísico. A consciência é intencional, 

ou seja, sempre possui um objeto correlato, não havendo consciência pura, 

independente de qualquer experiência da consciência. A máxima husserliana às coisas 

mesmas é justamente a remissão ao campo intencional dos atos de consciência que já 

sempre remetem ao objeto correlato. 

 Sartre (1947/2005) ilustra com lucidez o avanço de Husserl em relação ao 

sujeito metafísico:  

 
A consciência e o mundo surgem simultaneamente: exterior 
por essência, o mundo é por essência relativo a ela. É que 
Husserl considera a consciência um fato irredutível que 
nenhuma imagem física pode representar. Exceto, talvez, a 
imagem rápida e obscura do estouro. Conhecer é “estourar 
para”, arrancar-se da úmida intimidade gástrica para 
prosseguir, por aí fora, para além de si, pra o que se não é, 
por aí fora, perto da árvore e todavia  fora dela, pois escapa-
se e repele-me e eu não posso perder-me nela mais do que 
ela diluir-se em mim: fora dela, fora de mim. 

 

 Sartre evidencia a ausência de substancialidade da consciência humana que, ao 

conhecer, precisa expandir-se para além de si, para as coisas que ela não é. 

Intencionalidade remete-se exatamente a esta explosão para além de si, para as coisas, 

uma vez que a consciência humana não é propriamente nada além de um movimento 
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que se dirige aos objetos. Husserl caracteriza a consciência enquanto intencional, uma 

vez que ela depende de um objeto correlato para ser, não podendo ser conceitualizada 

de forma essencial ou pura, num enfrentamento das intuições cartesianas mais 

fundamentais, uma vez que, assim que Descartes descobriu a consciência, a 

substancializou, fez dela um locus, ignorando o seu caráter intencional (Husserl, 

1929/2001).  Husserl (1900/1975) ainda acrescenta que todo objeto nos aparece a 

partir de uma corrente contínua de preenchimento ou de identificação, na sequência 

contínua das percepções, reafirmando a unidade já apontada de seu pensamento, uma 

vez que a consciência, sendo vazia, tem de ser preenchida para possuir qualquer 

consistência.    

 O termo ser-aí (Dasein) é exatamente a radicalização heideggeriana da 

consciência intencional. É necessário romper com termos já contaminados pela 

tradição, que carregam conotações impregnadas de biologismos; como, por exemplo, 

o termo homem, ser-humano ou ainda animal racional. Como aponta Heidegger 

(1927/2012b), os caracteres que podem ser postos à mostra nesse ente não são 

propriedades subsistentes de um ente, mas são apenas possíveis modos-de-ser, e não 

mais do que possibilidades, evidenciando a impossibilidade de uma tematização 

ontológica do ser-aí como um simples ente subsistente, já que o ser-aí é um ente cujo 

ser está sempre em jogo. Casanova (2009, p. 90-91) discorre de forma bastante clara: 

 
Ser-aí é, em outras palavras, um termo que surge originariamente da 
impossibilidade de fixar o homem em uma figura específica, de 
interpelar discursivamente essa figura com vistas às suas 
determinações essenciais e sintetizar essas determinações em uma 
definição que contenha em si o que esse ente propriamente é, 
alijando por princípio todas as suas determinações acidentais. (...) O 
ser-aí é um ente que, sendo, já sempre se relaciona 
compreensivamente com o seu ser e que não pode deixar de se 
realizar a partir de uma das possibilidades de relação com o seu ser. 
(...)  
O ser-aí humano é um ente que não possui nenhuma essência 
quiditativa, (...) só conquista a si mesmo a partir de suas múltiplas 
possibilidades de ser.  

 

 A passagem indica uma caracterização absolutamente nova em relação ao ser do 

homem, uma vez que é tematizado em âmbito ontológico: ele não é mais apenas 

condicionado pelo ambiente, sendo o produto das relações psico-sociais vigentes e 

nem é essencialmente previamente constituído. Não é apontada a essência ou 

determinação substancial do homem, mas as condições ontológicas que possibilitam 
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que ele se concretize das mais diversas formas. É a fundamentação que aponta a 

possibilidade dele ser compreendido enquanto homem, razão, pulsão etc. Ser-aí como 

ser-no-mundo é a imbricação originária entre homem e mundo, é sua inseparabilidade 

e correlação originária. Existindo, o ser-aí é o seu aí, ou seja, ele é as possibilidades 

fáticas que o seu mundo apresenta (Heidegger, 1927/2012b). Casanova (2009, p. 92-

93) ilustra o caráter ontológico do mundo:  

 
O ser-aí humano sempre se concretiza como o poder-ser que ele é a 
partir de possibilidades fáticas que lhe são abertas por seu mundo. 
Ele não se apresenta primeiramente como um puro poder-ser, para 
em seguida se decidir por uma possibilidade entre outras disponível 
no mundo que é o seu. Ao contrário, a sua própria dinâmica 
existencial traz consigo a supressão de uma tal suposição, na 
medida em que o inscreve imediatamente em possibilidades 
existenciárias específicas. Existir é já sempre se ver jogado em 
modos fáticos de ser. (...) O ser-aí só se determina efetivamente 
como o ente que é a partir de uma inter-relação incessante com o 
seu mundo. Jogado em um determinado mundo fático, ele assume 
comportamentos a partir de orientações que recebe de seu mundo 
circundante.  

 

 Este trecho revela a característica de jogado (Geworfenheit) do ser-aí. Por mais 

que ele não possua nenhuma determinação fundante, podendo ser caracterizado como 

poder-ser, ele sempre já se encontra existindo em um mundo fático determinado que 

carrega sedimentações significativas já cristalizadas, nas quais o ser-aí é 

incontornavelmente imerso. A estrutura que está presente no descerramento de um 

mundo fático é a compreensão (Verstehen). É o que articula o ser-aí e o seu mundo.  

 Heidegger é profundamente influenciado por Dilthey ao pensar a compreensão. 

Este último caracterizava a compreensão uma capacidade humana que permitia 

colocar-se no lugar do outro, uma vez que o mundo histórico comum possibilitava 

esta transposição. Compreender, para Dilthey, é estar pelo outro, transportar-se para o 

seu lugar. Heidegger irá radicalizar a compreensão de Dilthey, tornando-a ontológica. 

Para Heidegger, compreender não é apenas uma capacidade intelectiva ou cognitiva, 

mas um existencial constitutivo do ser-aí. O ser-aí, sendo marcado por uma 

indeterminação originária, carregando uma nadidade estrutural, não possui qualquer 

referencialidade inata ou a priori de como se comportar; ele possui seu ser em jogo. 

No entanto, ele é sempre já absorvido pelo mundo no qual ele é abruptamente jogado, 

imediatamente recebendo as instruções normativas e impessoais de como ser. Esta 

abertura ao mundo é a compreensão. O ser-aí sempre já descerra o mundo 
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compreensivamente. O ser-aí só possui abertura para questionar sobre sentidos de ser 

porque ele sempre já é na compreensão. Heidegger coloca a compreensão enquanto 

uma condição mundanizadora do ser-aí.  

 A importante passagem ilustra que o ser-aí sempre se movimenta em uma 

determinada compreensão de ser. Ser-aí não é dotado de um atributo compreensivo, 

mas ele sempre é na compreensão que já sempre abriu um mundo fático sedimentado 

com determinado sentido de ser. De forma sucinta, o ser-aí é marcado pelo caráter de 

poder-ser, pois não possui nenhuma substancialidade definitiva ou a priori, e cada 

característica não pode ser descrita como algo mais do que uma possibilidade. No 

entanto, a compreensão situa o ser-aí e descerra o aí no qual ele se realiza, 

absorvendo o ser-aí em um horizonte já constituído, dissimulando o caráter de 

indeterminação, uma vez que o mundo acolhe e orienta o ser-aí se ele deve se 

comportar desta ou daquela maneira.  

 Um ente aberto para o mundo no qual ele é jogado deve ser desprovido de 

essência prévia para estar sujeito ao mundo e à sua lógica. No entanto, um ente 

desprovido de substância deve se realizar de alguma forma possível, e é descerrando 

compreensivamente, sendo absorvido por este horizonte hermenêutico que ele recebe 

as suas referências para exercer suas possibilidades e seu poder-ser. A possibilidade 

de ser é sempre já restrita no já jogado em um mundo fático.  

 O ser-aí é histórico, pois ele está sempre aberto a um mundo fático determinado 

e historicamente constituído, que lhe possibilita seus modos de ser, uma vez que a 

compreensão possibilita este movimento existencial para fora de si e já junto às coisas 

e ao mundo. História deve aqui ser apreendida em seu sentido mais amplo, não apenas 

enquanto datação e articulação de eventos passados a partir de uma narrativa lógico-

causal, mas deve-se ter em mente uma dimensão muito mais originária. História 

relaciona-se diretamente com as compreensões de ser, apontando, assim, diretamente 

para a história das aberturas ontológicas que já sempre descerram todos os entes a 

partir de uma unidade compreensiva. Cada abertura de um mundo histórico (com o 

descerramento de todos os entes) reside sobre uma compreensão de ser. Por mais que 

incessantemente observemos mudanças históricas em âmbito ôntico, como novas 

invenções tecnológicas significativas ao viver humano, a abertura ontológica de 

mundo não se dá de forma igualmente fluida. Verdade enquanto determinação 

ontológica é muito mais o horizonte no qual mudanças ônticas das mais diversas 

podem acontecer. Verdade é a abertura de uma época histórica. Verdade é a abertura 
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epocal que possibilita que o ente como um todo se manifeste a partir de uma 

determinação. No entanto, história hoje é entendida muito mais como as mudanças 

significativas no interior de uma abertura de mundo. A cegueira ontológica do mundo 

contemporâneo não tem olhos para ver a história em sua dimensão mais originária: 

não apenas das alterações ônticas do mundo, mas da própria compreensão de ser que 

possibilita com que as alterações ônticas possam se dar.  

 Como, no entanto, se rearticulam novas compreensões de ser? Como se dá a 

história (do ser)? Para compreendermos como as drogas vão se rearticulando e 

assumindo diferentes papéis ao longo dos diversos mundos históricos, torna-se central 

a resposta da pergunta: como se dá a própria historicidade? Se o ser-aí é absorvido 

pelo mundo no qual ele é jogado, e se estes mundos sempre já carregam uma 

significatividade que é sempre aberta através de uma determinada compreensão de 

ser, torna-se necessário pensar a própria temporalidade do ser enquanto dimensão 

mais originária do uso de drogas no mundo contemporâneo. Como alcançamos a atual 

compreensão de ser que possibilita o fenômeno do uso de drogas tal qual ocorre hoje? 

Como podemos interpretar a historicidade do mundo?  

 

 

3.8 - Ser e tempo: o sentido de ser e a temporalidade do ser-aí 

 

 O entendimento de Ser e tempo exige uma mínima fluência em pelo menos 

alguns filósofos fundamentais, uma vez que baseia-se na articulação destes para a 

resolução da crise do século 19. Traremos aqui, de forma sucinta, apenas os principais 

pensadores que influenciaram de forma determinante o referido tratado. Sem a 

explicitação desta fundamentação básica, torna-se muito fácil perder de vista a tese 

central do tratado e a radicalidade do pensamento contido na obra. 

 A tese contida em Ser e tempo pode ser considerada uma radicalização da 

Crítica da razão pura de Immanuel Kant publicada em 1781 (Stein, 1988). A filosofia 

crítica de Kant se encontra em um cenário marcado por duas grandes doutrinas, 

racionalismo e o dogmatismo, que se mostravam insuficientes e problemáticas, ambas 

com aporias até então não resolvidas. Se os dogmáticos não fundamentavam de forma 

suficiente a metafísica a ponto dela ganhar a notoriedade e a consistência de ciência 

universal e necessária, permanecendo uma eterna arena de disputas (Kant, 

1781/2010),  os céticos não explicitavam a consolidação de disciplinas, como a física 
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de Isaac Newton, um conhecimento que alcançou a via segura da ciência, obtendo 

resultados inegavelmente sólidos e confiáveis. 

 Kant procura buscar uma explicação coerente que não só expusesse a 

impossibilidade de consolidação da metafísica tradicional enquanto ciência, assim 

como a consolidação da lógica, da matemática e da física enquanto disciplinas que 

enveredaram no caminho seguro da ciência. Para tal, ele tematiza a estrutura 

apriorística a partir da qual todo conhecimento pode se formatar, ou seja, ele busca os 

limites nos quais a razão pode operar e obter sucesso. A crítica de Kant é uma obra 

que busca traçar os limites nos quais o pensamento racional pode e deve operar.  

 Em outras palavras, Kant pensa as condições de possibilidade do conhecimento, 

explicando o ceticismo envolvido em uma possível consolidação da metafísica 

enquanto ciência, assim como a consistência das ciências positivas já consolidadas. 

Seu esforço não é pensar um mero novo conhecimento ou uma nova ciência rigorosa, 

mas sim como podem se dar os mais diversos conhecimentos, e porque alguns se 

consolidam como ciência e outros não. Para tal, ele explicitará a necessidade de 

conhecimentos científicos se darem, de início, a partir de dados sensíveis, que depois 

seriam formatados em espaço e tempo (estruturas a priori do entendimento humano), 

a partir dos quais a razão poderia exercer sua função. Isto explica o sucesso da 

matemática euclidiana, assim como da física newtoniana, uma vez que trabalham, de 

início, com dados provenientes dos sentidos. A metafísica, uma vez que trabalha com 

Deus e alma, está vetada de qualquer experiência sensorial, não podendo se constituir 

enquanto ciência rigorosa. Para Kant, conceitos sem intuições são vazios. No entanto, 

intuições sem conceitos são cegas. É necessário pensar como, a partir de intuições e 

conceitos, o conhecimento é possível.  

 O pensamento transcendental retrocede às condições de possibilidade de todo 

conhecimento humano, apontando quais conhecimentos são compatíveis com a 

ciência. A restrição da razão elucida seu funcionamento e sua dependência para com 

os dados sensoriais e a ação da razão sobre estes dados sensoriais. Em outras palavras, 

o pensamento crítico estabelece os limites através dos quais a razão pode atuar de 

forma segura e confiável. O pensamento crítico kantiano é um conhecimento acerca 

da possibilidade de conhecer. O que está em jogo não é apenas uma ciência entre 

outras, mas a própria possibilidade das ciências. O foco é deslocado da coisa e volta-

se ao sujeito que a conhece, representando as coisas que estão fora de si: 
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Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento devia regular-se 
pelos objetos; porém, todas as tentativas para descobrir a priori, 
mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, 
malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, 
experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, 
admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso 
conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que 
desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori 
desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem 
dados (Kant, 1781/2010, p. 19-20).  

 

 A filosofia de Kant é, portanto, marcada por uma característica transcendental. 

Ela busca a condição necessária de todo conhecimento científico. A dimensão 

transcendental engloba as duas crises vigentes: tanto o racionalismo quanto o 

ceticismo. Ao pensar de forma transcendental, Kant efetua uma crítica, ou seja, uma 

limitação do pensamento racional ao âmbito no qual ele pode se dar com segurança e, 

portanto, obter êxito. Tal característica exercerá forte influência na ontologia 

fundamental de Heidegger.  

 Ao pensar a tese central de Ser e tempo, Heidegger é influenciado de maneira 

ampla pelo pensamento transcendental kantiano, uma vez que o ser-aí, no interior da 

obra, é tematizado enquanto condição fundamental para a manifestação dos entes; e 

os entes, por sua vez, apenas podem se manifestar no interior de uma ontologia 

específica. Explicitando melhor tal radicalização, enquanto Kant buscava explicitar a 

condição de possibilidade do entendimento humano a partir de estruturas a priori na 

qual toda ciência pode ser balizada, Heidegger busca descrever a condição de 

possibilidade de toda ontologia (determinação de ser) a partir da qual os entes podem 

se manifestar. Ou seja, Heidegger tentará pensar a mobilidade histórica dos sentidos 

de ser que dão origens a mundos históricos, sendo estes últimos horizontes totais que 

propiciam a manifestação dos entes. O foco será uma ontologia fundamental, que 

explicitará como as mais diversas ontologias podem se dar.  

 De forma mais simples, em Ser e tempo Heidegger não pensa algum mundo 

histórico específico, mas a possibilidade mesma de se darem mundos históricos, numa 

evidente continuação do pensamento diltheyano. Atrelado a esta pergunta, Heidegger 

buscará explicitar o papel do ser-aí.  

 Kant não pensava em contribuir com mais uma ciência ou corrigindo as já 

existentes, mas pensou antes a possibilidade de todo e qualquer conhecimento 

científico. O pensamento transcendental não tem como objetivo emitir juízos acerca 

dos objetos, mas sim pensar quais juízos agregam um conhecimento sintético e são 
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também universais e necessários, ou seja, que residem nos limites racionais. Em Ser e 

tempo Heidegger não procura tematizar acerca de uma ontologia específica ou sobre 

um mundo histórico determinado, mas sobre a possibilidade deles se darem. É uma 

ontologia fundamental, e isto quer unicamente dizer que ele quer pensar a 

possibilidade mais própria de se darem as mais diversas ontologias. Kant não tinha a 

pretensão de propor uma nova ciência com caráter absoluto, combatendo as demais já 

existentes, mas sim explicar o sucesso de umas e a inconsistência de outras. É um 

pensamento sobre as ciências, anterior a elas, que pensa o fundamento a partir do qual 

elas podem se dar. Heidegger não possui a pretensão de deslocar e invalidar as outras 

ontologias. O projeto de uma ontologia fundamental aponta muito mais para a 

possibilidade de acontecimento das mais diversas ontologias. Heidegger faz uso do 

pensamento transcendental kantiano radicalizado, uma vez que vai bem além dos 

limites racionais do conhecimento. Para efetuar tal radicalização kantiana, Heidegger 

será profundamente influenciado por outros dois pensadores: Husserl e Dilthey. 

Ambos serão fundamentais para se compreender como a radicalização kantiana pode 

ser levada a cabo, alcançando uma dimensão não apenas fenomenológica, mas 

também hermenêutica.  

 Husserl pode ser considerado o pai da fenomenologia. Por mais que com 

Heidegger a fenomenologia venha a ser redimensionada em âmbito ontológico e 

hermenêutico, as contribuições de Husserl podem ser consideradas de valor 

inestimável para a filosofia moderna. A fenomenologia de Husserl é responsável por 

descrever a forma fundamental através da qual os objetos podem ser visados, havendo 

um rompimento com a metafísica tradicional que sempre substancializou e deu 

estabilidade ontológica aos mais diversos entes. Para Husserl, a consciência é 

intencionalidade, é um movimento de visar algo, ou seja, não pode ser tematizada de 

forma independente (em-si), pois não possui consistência ontológica para tal. A 

consciência, sendo intencional, sempre se movimenta a partir de sínteses 

preenchedoras, uma vez que depende de objetos externos a ela para ganhar qualquer 

consistência. Nestas sínteses preenchedoras, o mesmo objeto pode dar origem a 

diversas aparições, na qual cada uma delas é apreendida a partir de atos intencionais. 

Os mais diversos conhecimentos só se dão balizados em atos intencionais. Como ele 

diz em seu livro capital Investigações lógicas (1900/1975, p 53),  

 
Numa percepção, o objeto aparece deste lado, na outra, do outro 
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lado, de uma vez perto, de outra vez longe, etc. Apesar de tudo isso, 
em cada uma delas está "aí" um único e mesmo objeto, em cada 
uma delas ele é intencionado em conformidade com o montante 
global daquilo como-o-que ele nos é conhecido e presente nessa 
percepção. Do ponto de vista fenomenológico, a isso corresponde a 
corrente contínua de preenchimento ou de identificação, na 
sequência contínua das percepções "relativas ao mesmo objeto". 

 

 Resumindo as contribuições de Husserl, há um rompimento com um sujeito 

cartesiano, solipsista e substancial, que possibilitava uma tematização independente 

de qualquer objeto. Tentando solucionar a crise do século 19, Husserl objeta encurtar 

o foco do conhecimento à sua manifestação, na qual toda variação é dada devido às 

mais diversas apreensões dos objetos através de atos sempre e a cada vez intencionais, 

ou seja, preenchedores da consciência. A aparição dos objetos, para Husserl, não 

possui mais um caráter suprassensível ou metafísico. A consciência é intencional, ou 

seja, depende de objetos que ela não é para ser. Os objetos, por sua vez, se dão apenas 

através de atos da consciência, e, como descrito no trecho acima, se dão em séries de 

atos intencionais, o que elucida as mais diversas apreensões dos objetos, onde toda 

variação e impermanência dos entes não é mais um entrave a ser superado, mas a 

própria constituição da apreensão dos objetos a partir dos atos intencionais. Há uma 

tentativa de reconciliação com o mundo fenomênico, e não mais um método 

metafísico que nega o seu caráter mais próprio. O mundo, em sua instabilidade, passa 

a ser compatível com o conhecimento, e é a intencionalidade exatamente o que 

possibilita tal conhecimento no seio do fenômeno. A fenomenologia nasce 

concomitantemente com o fracasso da filosofia enquanto metafísica e do 

psicologismo. É a resposta à crise que tematiza os fenômenos a partir de atos 

doadores de sentido.  

 No entanto, as extensas descrições husserlianas sobre a apreensão dos objetos 

encontram uma limitação: um desconhecimento hermenêutico. Ele ignora que a 

constituição de uma consciência intencional é debitária do seu horizonte de aparição 

mais próprio. A intencionalidade é descrita de forma seccionada, além de qualquer 

espaço e tempo específicos, ignorando as características fundamentais que ela pode 

ganhar ou perder de acordo com o horizonte no qual ela se dá. De forma resumida, o 

problema da fenomenologia de Husserl é pensar uma consciência intencional 

atemporal, ainda em âmbito metafísico, desprovida de seu caráter histórico. A luta de 

Husserl contra o psicologismo não alcança a radicalidade máxima, pois deixa de 

pensar os mundos históricos doadores de significatividade. Ele não pensa a 



	   57	  

consciência intencional sempre já imersa, marcada e determinada fundamentalmente 

pelo seu horizonte de aparição, ou seja, pelo seu mundo enquanto horizonte total 

doador de sentido. Há em Husserl um lapso hermenêutico.  

 Dilthey, em contrapartida, foi um pensador da crítica da razão histórica. Em sua 

tentativa de refundar as bases das ciências humanas de forma rigorosa, a luta contra o 

método explicativo dissecador e seccionador aponta diretamente para a necessidade 

de uma compreensão do horizonte hermenêutico. Sua proposta era de refundar as 

ciências humanas a partir de um método que rearticulasse o fenômeno visado com o 

mundo histórico no qual ele surgia originariamente. Mundo, para Dilthey, é um 

horizonte prévio dotado de uma unidade significativa. O homem, ao existir, 

corresponde e é determinado por esta unidade significativa (visão de mundo). A 

própria concepção de compreensão (Verstehen) provém da possibilidade humana de 

transpor-se ao outro, de ficar (stehen) por alguém, de deslocar-se ao lugar no qual 

determinado fenômeno se dá. A possibilidade humana de compreender o outro, 

segundo Dilthey (1883/2010), é possibilitado pela unidade significativa 

compartilhada. O mundo é o mesmo, a unidade significativa é comum, e isto torna 

possível acessar o outro, pôr-se em seu lugar. No entanto, a compreensão permanece 

uma capacidade humana, um atributo psicológico.  

 Heidegger, ao entrar em contato com a tradição destes dois pensadores, 

articulará a consciência intencional, marcada por sua ausência de substancialidade, 

aos mundos históricos e à compreensão, que sempre já situam a consciência 

intencional em um mundo histórico determinado, no qual ela é jogada, dando-lhe uma 

unidade histórica de sentido. De forma resumida, Heidegger pensará a consciência 

intencional absorvida por um horizonte histórico repleto de significações 

cristalizadas. A consciência intencional, sendo substancialmente inconsistente em-si 

mesma, é marcada originariamente pelo mundo no qual ela está imersa. Husserl 

pensou o caráter vazio que possibilita todo ato intencional preenchedor da 

consciência, mas não pensou a consciência intencional sendo absorvida e marcada de 

forma radical pelo seu mundo. Esta radicalização da consciência intencional dá 

origem ao termo ser-no-mundo, ou seja, a indissociação do homem com seu mundo, 

uma vez que a totalidade significativa epocal de um mundo histórico marca 

fundamentalmente o ser-aí que existe em seu interior.  

 O ser-aí, sendo marcado pelo caráter de indeterminação originária, não 

possuindo qualquer substancialidade, é sempre situado em um mundo fático 
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específico, mundo este que lhe possibilita que ele seja quem ele é, fornecendo 

instruções de como agir e de como comportar-se. O homem como ser-no-mundo 

expressa que ele é incontornavelmente a expressão de seu mundo. Todas as suas 

ações são possibilitadas por este espaço existencial sempre já pleno de sentido. Sendo 

vazio, apenas existindo enquanto movimento para fora de si e em direção às coisas, a 

consciência intencional de Husserl é articulada com o mundo histórico de Dilthey, 

sempre já pleno de sentido e sempre já acolhendo o homem em uma certa trama 

significativa previamente dada. Na articulação de ambos, Heidegger cunha um 

sentido completamente novo para a palavra Dasein: ser-aí. O termo não mais remete 

aos mais diversos entes presentes, como fora na tradição filosófica, mas remete-se 

agora ao ser do homem, indicando sua imbricação originária ao seu mundo (aí).  

 O ser-aí, sendo marcado ontologicamente por indeterminação, é também 

marcado ontologicamente pela compreensão, uma vez que ele é sempre situado em 

um mundo fático específico. Ou seja, Heidegger é influenciado pela compreensão 

diltheyana, articulando-a fundamentalmente à consciência intencional husserliana. O 

caráter de indeterminação e de sempre compreender-se em um mundo histórico (que 

obscurece esta indeterminação) tornam-se determinações ontológicas, levando a cabo 

não só uma articulação do pensamento husserliano e diltheyano, mas a radicalização 

de ambos. Inspirado por Kant, Heidegger da às intuições fundamentais de Husserl e 

Dilthey uma dimensão ontológica.    

 Ser e tempo é, portanto, um tratado acerca do existir humano? É, como muitos 

denominam, uma analítica do ser-aí? Seu objetivo central é a tematização do homem 

em âmbito ontológico? A resposta é simples e categórica: não! Ser e tempo não pode 

ser considerada uma obra humanista ou existencialista. Por mais que o tratado possua 

uma extensa descrição do homem em âmbito ontológico, ou seja, do homem enquanto 

ser-aí, o foco de Heidegger é a questão do ser; ou seja, como mundos históricos 

acontecem, como as ontologias regionais se dão. Heidegger pergunta acerca do 

sentido de ser. Utilizando a tradição hermenêutica e indo além dela, caracteriza os 

mundos históricos possuindo uma unidade significativa. Isto já fora dito 

anteriormente. No entanto, Heidegger entende o tempo como horizonte no qual os 

mundos históricos podem ser constituídos. Sentido de ser aponta para a constituição 

mais própria do mundo, uma vez que cada mundo fático possui sempre um sentido de 

ser fundamentando e determinando a fenomenalidade de todos os entes. O título do 

tratado remete diretamente ao tempo enquanto horizonte possível de cada 
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compreensão de ser.  

 Ser e tempo, portanto, pensará cada compreensão de ser enquanto constituição 

fundamental do mundo e de sua respectiva significatividade. Mundos são sempre 

históricos, e as ontologias regionais no interior dos mundos históricos são sempre 

derivadas e debitárias de uma compreensão de ser que as possibilita. Ontologia 

fundamental é o termo que aponta para o pensamento rumo à origem (Ursprung) das 

ontologias. Heidegger, inspirado pelo pensamento transcendental de Kant, não 

pensará a partir de uma ontologia específica, mas rumará à gênese das ontologias, 

pensará acerca daquilo que possibilita com que as mais diversas ontologias possam 

surgir, o salto originário a partir do qual as ontologias podem ganhar concretude no 

interior de um mundo, erigindo um espaço existencial com fundamentos históricos 

específicos.  

 Se não há fundamentos últimos (metafísicos), mundos possuem sempre 

fundamentos históricos sedimentados. Horizontes hermenêuticos são sempre 

temporais, ou seja, historicamente constituídos. Os mundos são erigidos sobre estes 

fundamentos a cada vez históricos. A tentativa de Heidegger é pensar a história dos 

fundamentos, ou seja, do sentido de ser. Para isto, Heidegger analisará o ser-aí, o ente 

que nós mesmos somos, e que pergunta sobre o sentido de ser. Esta é a correlação 

mais importante do tratado Ser e tempo.  

 O ser-aí sempre encontra-se situado, compreendido e cotidianizado no interior 

de um mundo. A compreensão obscurece o caráter de poder-ser e, imerso na dinâmica 

existencial cotidiana, o ser-aí vive em meio à familiaridade na lógica da ocupação 

(Besorge). O termo ocupação aponta diretamente para a dinâmica cotidiana de 

realização do ser-aí, na qual os entes vem ao encontro enquanto instrumentos (Zeuge) 

em meio ao uso. Instrumentos são entes obscurecidos do caráter ontológico e 

absorvidos pela sua utilidade ôntica cotidiana. Entes enquanto instrumentos apontam 

para o caráter absorvente e normativo do mundo sobre o existir no qual o ser-aí se 

encontra no mais das vezes. Heidegger chama esta dinâmica normativa de impessoal 

(das Man), no qual o ser-aí é, no interior de um mundo, cotidianamente atrelado e 

conduzido junto aos entes que vem ao seu encontro, ocupando-se deles na 

familiaridade. Na maior parte das vezes o ser-aí já encontra-se absorvido pelo ritmo e 

pelos afazeres do mundo no qual ele fora jogado e no qual encontra-se absorvido. O 

caráter ontológico de indeterminação permanece esquecido na corriqueira existência 

da familiaridade junto aos entes na lógica da ocupação (Heidegger, 1927/2012b).  
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 A premissa central de Ser e tempo é de que o ser-aí pode, no interior de um 

mundo histórico com um sentido de ser, autonomizar-se desta unidade significativa 

que na maior parte das vezes o absorve e o determina. Nesta autonomia, ele se 

singulariza e dá origem a um novo sentido de ser. Há na premissa uma imbricação 

entre os acontecimentos de ser e a existência do ser-aí, ontologicamente aberto e 

marcado por acontecimentos de ser.  

 De forma mais simples, o ser-aí é um ente que é jogado em um mundo já 

delineado, com significações já dadas e cristalizadas, significações estas que já o 

absorvem, indicando formas normativas de como ser e agir. No entanto, o ser-aí só 

pode ser absorvido por um mundo com significações históricas porque ele é 

originariamente marcado por uma ausência de natureza, por uma indeterminação 

originária. Se o mundo na maior parte das vezes absorve o ser-aí e obscurece esta 

indeterminação originária, Heidegger pensará o desencobrimento desta condição 

originária do ser-aí. A experiência de suspensão do poder normativo do mundo sobre 

o ser-aí é central, uma vez que, compreendendo-se enquanto um ente que não é 

plenamente absorvido pelo seu mundo, com o desvelamento do caráter de poder-ser e 

de toda estranheza inevitável que emerge, o mundo cotidiano e familiar se retrai, e é 

possível que o ser-aí possa rearticular um novo sentido de ser. Na ótica de Ser e 

tempo, o ser-aí possui um papel central nas rearticulações dos sentidos de ser. A 

forma fundamental na qual o ser-aí tem o poder normativo do mundo suspendido é a 

angústia (Angst).  

 É a partir da premissa da centralidade do papel do ser-aí nos acontecimentos 

históricos que Heidegger passa a pensar em afinações (Stimmungen)2. Se os afetos e 

emoções sempre foram considerados impurezas a serem ultrapassadas ao longo da 

história da metafísica, visando o acesso à verdade absoluta por uma racionalidade 

pura, na fundamentação ontológica do pensamento heideggeriano eles ganham um 

caráter ontológico constitutivo, e o ser-aí encontra-se sempre afinado. O ser-aí sempre 

encontra-se em algum afeto, o que Heidegger denomina afinação, em uma tentativa 

de romper com a carga metafísica que temos com os termos afeto/sentimento 

enquanto algo meramente interno. A afinação não é um acontecimento interno 

psicológico que é projetado para fora de si nos objetos. Afinações não são formas 

contaminadas e subjetivas de ver as coisas, impedindo um acesso a como elas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Haverá uma caracterização mais detida das afinações na parte 5 deste trabalho.  



	   61	  

efetivamente são. Afinação é o termo que Heidegger usa objetando romper com 

qualquer tradição metafísica que via os sentimentos enquanto entraves para se acessar 

a dimensão suprassensível (em-si). Uma vez que toda dimensão absoluta foi abolida, 

os entes só se mostram ao ser-aí a partir desta ou daquela afinação específica. 

Afinações deixam de ser algo interno, e passam a constituir toda a relação do ser-aí 

com os entes que o circundam, que se mostram e que vem ao seu encontro. A 

afinação passa a constituir a própria aparição de tudo o que é. Os mais diversos entes 

só podem se mostrar ao ser-aí porque ele se encontra sempre já afinado.  

 A partir das afinações, o ser-aí possui duas possibilidade de estar imerso no 

mundo: em uma afinação cotidiana, que apenas reforça a familiaridade e o poder 

normativo do impessoal no interior do mundo; e em uma afinação não-cotidiana, que 

se dá exatamente quando há uma quebra de familiaridade com este mundo no qual o 

ser-aí sempre já existe, havendo a confrontação com o constitutivo caráter 

indeterminado do ser-aí, caráter este no mais das vezes obscurecido, mas nunca 

completamente suprimido. Esta forma não cotidiana, por desobscurecer o caráter 

fundamental de poder-ser do ser-aí, pode ser chamada de afinação fundamental.  

 Em uma afinação cotidiana o ser-aí está sempre junto aos entes e imerso na 

ocupação, ou seja, em uma lida prática com os entes intramundanos que vem ao 

encontro desprovidos de qualquer dimensão ontológica. Numa afinação fundamental, 

que em Ser e tempo é exemplificada através da angústia (Angst), o ser-aí é retirado 

abruptamente do domínio impessoal e entregue à sua própria responsabilidade, uma 

vez que não há mais medida normativa do mundo sobre ele. Neste solitário processo 

de singularização perante seu mundo, pode acontecer uma rearticulação do ser-aí, 

possibilitando o retorno ao mundo das ocupações mundanas numa re-modulação em 

meio às medidas normativas sempre já impostas pelo poder regulador do mundo. Ou 

seja, a angústia é exatamente o momento no qual o ser-aí é impossibilitado de estar no 

domínio do impessoal sob a orientação e responsabilidade do mundo fático para estar 

sob sua própria responsabilidade, pois é o momento em que o mundo deixa de ter este 

poder normativo sobre o ser-aí (Heidegger, 1929/1999). Há uma transparência de seu 

ser em jogo. Na angústia, o ser-aí entra em contato com o seu fundamento mais 

constitutivo: a ausência de uma natureza, o caráter de poder-ser que fora obscurecido 

no interior de um mundo e de suas ocupações cotidianas. A angústia é, portanto, uma 

afinação fundamental porque rearticula o ser-aí com o seu fundamento ontológico 

mais próprio, a indeterminação originária (poder-ser), numa desconfortável 
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estranheza perante um mundo que parece não mais simplesmente acolhê-lo na natural 

cotidianidade. A corriqueira ocupação junto aos entes é suspendida. O próprio mundo 

enquanto gênese de significados se retrai. A constante impressão e manutenção de um 

padrão normativo de ser é suspendido.  

 A angústia é central para ilustrar a possibilidade de saída desta absorção 

cotidiana que sempre já exonera o ser-aí de sua própria responsabilidade. Se o mundo 

já dá ao ser-aí orientações e mandos dos mais diversos, é na angústia que esta 

obediência cotidiana é suspendida, tornando possível que o ser-aí, apropriado de si, 

possa rearticular e remodular um sentido de ser. Em Ser e tempo podemos apontar 

que o ser-aí é o ente que possui a possibilidade de interrogar acerca de sentidos de ser, 

e que possui a capacidade de rearticulá-los. Heidegger encontra na angústia a 

possibilidade do ser-aí ter este poder normativo e absorvente do mundo suspendido, e, 

apropriado de si, alterar o sentido de ser. Mundos históricos podem se rearticular 

quando um ser-aí em seu interior autonomiza-se dele e de sua corriqueira absorção. 

No entanto, este pensamento contém um problema, que impede até mesmo a 

continuidade do tratado Ser e tempo, que é abandonado, permanecendo inacabado 

(considerando sua pretensão inicial). Por que Heidegger abandona o tratado? Qual o 

problema ali diagnosticado? É este problema de fato resolvido? As aporias presentes 

começam a se evidenciar ao longo do tratado e só são pensadas com radicalidade ao 

longo da década de 1930.  

 

 

3.9 - A viragem (die Kehre)  

 

 Diversos comentadores e estudiosos de Heidegger cindem o pensamento do 

filósofo alemão em dois, subdividindo-o em primeiro Heidegger e segundo 

Heidegger. O primeiro remete-se ao pensamento presente até o final da década de 

1920, sendo Ser e tempo a principal obra. O segundo remete-se ao abandono do 

tratado e início do pensamento posterior que seria consolidado ao longo da década de 

1930. No entanto, tal divisão é questionável; não é incomum esta divisão ser utilizada 

levando em conta o apenas período, e não as nuances do pensamento presentes em 

cada época. Quando isto acontece, deixa-se de perguntar o que efetivamente 

permanece na produção do filósofo, ou seja, a unidade do pensamento presente tanto 

no primeiro Heidegger quanto no segundo. Por mais que o autor não mantenha 
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uniformidade e constância em seu pensamento, mudando a formulação da pergunta 

sobre o ser ao longo da década de 1930, perder a unidade inequívoca do pensamento 

heideggeriano implica mais do que uma divisão forçada de seu pensamento, mas uma 

negligência de suas questões essenciais. A apreensão da unidade da filosofia 

heideggeriana possibilita que vejamos quaisquer cisões enquanto desnecessárias e 

artificiais, uma vez que situamo-nos na comum-unidade de seu pensamento.  

 Se em Ser e tempo Heidegger associa o sentido de ser com a existência do ser-

aí, foi preciso levar a cabo esta conexão para aferir que tal imbricação é hipotética e 

insustentável, e acarreta que o referido tratado sequer pôde ser acabado, já que sua 

correção implicaria reformular o tratado desde seus parágrafos iniciais, lugar no qual 

a tese é já explicitada e desenvolvida através de uma analítica do ser-aí. Em outras 

palavras, a tese central de Ser e tempo associa a temporalidade dos mundos históricos 

e seu respectivo sentido de ser à temporalidade do ser-aí, o ente que questiona sobre o 

ser e que, portanto, assume um papel superestimado na filosofia heideggeriana da 

década de 20. É nesta falsa premissa que é pensada a afinação fundamental enquanto 

retração da significatividade sedimentada, processo no qual o ser-aí pode se 

autonomizar do mundo que o absorvia. Este é o papel que Heidegger, inspirado por 

Kierkegaard, dá à angústia. Em Ser e tempo ela torna-se ontológica. No chamado 

primeiro Heidegger, ser-aí e ser possuem uma relação de certo equilíbrio, um 

exercendo influência sobre o outro. Sentidos de ser se rearticulam exatamente pelo 

caráter de poder-ser do ser-aí. Ser e tempo fracassa exatamente nesta conexão. E 

fracasso não significa que a obra é invalidada completamente. Seu conteúdo 

permanece coerente, e será sempre utilizado em seu pensamento posterior, ainda que 

ganhe um redimensionamento. A analítica existencial, por exemplo, permanece 

consistente. O tratado apenas não apresenta conexão direta para explicitar a pergunta 

sobre o ser a partir do ser-aí. 

 Heidegger (1962/1999), na conferência Tempo e ser, explicita que o tratado Ser 

e tempo ainda se movia em um tentativa de interpretar o ser a partir de um horizonte 

transcendental de tempo. Casanova (2009) ressalta que a ontologia fundamental 

presente no tratado aponta a necessidade de se perguntar acerca da possibilidade 

mesma da ontologia, num pensamento que retrocede até o solo originário de sua 

fundação. Ou seja, a fenomenologia hermenêutica está voltada não apenas para as 

condições de possibilidade de um conhecimento efetivo dos objetos da experiência 

possível, mas antes para as condições de possibilidade de colocação da própria 
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questão do ser enquanto horizonte mais originário em relação a tais condições. A 

impossibilidade do tratado Ser e tempo ser levado a cabo e finalizado se dá 

justamente neste ponto, na ausência de conexão entre a temporalidade extática do ser-

aí e a temporalidade mesma do acontecimento de ser (Casanova, 2009), uma vez que 

não é o ser-aí o ente que é responsável pela dação dos mundos históricos. Não é o ser-

aí que modula as compreensões de ser que a cada vez determinam e dão unidade a um 

mundo. Tal formulação presente em Ser e tempo será corrigido ao longo da década de 

1930 na chamada viragem do pensamento, numa descentralização do ser-aí, onde o 

foco passa a ser o próprio acontecimento de ser.  

 A viragem, portanto, é exatamente a consciência das aporias presentes em Ser e 

tempo e a tentativa de superação delas. Apenas consumando Ser e tempo, ainda que 

através de uma tentativa que culmine em seu inacabamento e consequente abandono, 

é que Heidegger pode começar a ensejar uma via direta à questão do ser, uma via que 

não possua conexões hipotéticas e princípios transcendentais. A resposta para a 

questão do ser não reside fora dela, no ser-aí, e muito menos em alguma dimensão 

suprassensível metafísica. A viragem representa o abandono da via transcendental, 

distanciando a ontologia fenomenológica de Heidegger ainda mais do pensamento 

kantiano. O acontecimento de ser será visualizado a partir dele próprio.  

 Uma das respostas mais claras reside na já citada conferência Tempo e ser, na 

qual Heidegger (1962/1999) discute entre outras coisas a insuficiência de Ser e tempo. 

Nela, o filósofo aponta que o acontecimento de ser se dá (es gibt), utilizando uma 

forma verbal na qual não há um sujeito ativo. A mesma forma verbal é utilizada para 

falar que chove (es regnet), evidenciando a retirada do ser-aí enquanto elemento 

singular ativo. Mais: tal construção verbal ilustra o abandono de toda e qualquer 

dimensão transcendental, alcançando o acontecimento de ser a partir dele próprio. Tal 

assertiva aparentemente representa algo simples e inteligível, mas indica uma 

mudança drástica no pensamento ocidental, implicando uma radical inversão na forma 

usual de pensar termos cotidianos, tais como história e conhecimento. 

 A história da filosofia sempre foi pensada pressupondo que os pensadores, a 

partir de uma ação significativa e inovadora, mudam os rumos do conhecimento. 

Vemos em Descartes, por exemplo, um ser-aí revolucionário do conhecimento, uma 

vez que ele descobriu o cogito enquanto uma instância segura, uma sede para o 

conhecimento se dar, possibilitando, entre outras coisas, noções como subjetividade. 

Apontamos ele enquanto responsável pela origem da filosofia moderna. Tal maneira 
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de situar Descartes ainda reside no âmbito transcendental de Ser e tempo. A viragem 

descentraliza o ser-aí singular, colocando-o como mero correspondente dos 

acontecimentos de ser. Isto quer dizer unicamente que o ser-aí é entregue a uma época 

e corresponde a ela, não sendo do seu alcance dissolvê-la e dar origem a outra. 

Acontecimentos de ser simplesmente se dão. Nesta ótica, não é Descartes que funda o 

cogito, mas ele apenas corresponde ao ser, resguardando o cogito, uma verdade 

epocal. Grandes pensadores, portanto, não possuem nenhuma genialidade congênita, 

mas muito mais uma sensibilidade para ouvir o apelo do ser, apelo que poucos e raros 

são capazes de acolher. Heidegger (1962/1999, p. 460) aponta esta inversão de forma 

bastante clara: 

 
Quando Platão representa o ser como idéa e como koinonía das 
ideias, Aristóteles como enérgeia, Kant como posição, Hegel como 
Conceito absoluto, Nietzsche como Vontade de Poder, não se trata 
de doutrinas produzidas ao acaso, mas palavras do ser, que 
respondem a um apelo que fala no destinar que a si mesmo oculta, 
que fala no Se dá ser. Cada vez retido na destinação que se subtrai, 
o ser se livra da retração para o pensamento com sua multiplicidade 
epocal de transformações. O pensamento permanece ligado à 
tradição das épocas do destino-do-ser, lá mesmo e justamente lá 
onde se aprofunda no fato de como e a partir de onde o próprio ser 
recebe cada vez suas próprias determinações, a saber, a partir do: Se 
dá ser. O dar mostrou-se como um destinar.  

 

 Tal trecho apresenta uma dificuldade intrínseca ao pensamento metafísico, 

científico e ocidental, uma vez que inverte a lógica usual, retirando do ser-aí a 

capacidade de alterar e construir e conduzir a história. Obviamente o ser-aí altera, 

interfere diretamente e registra os dados historiográficos; no entanto, os dados 

historiográficos apenas se dão no interior de uma verdade do ser, ou seja, no cerne de 

um horizonte previamente dado e compreensivamente descerrado, horizonte este que 

não é escolhido ou modificado pelo ser-aí. Este horizonte histórico é apenas ouvido e 

correspondido. O ser-aí é muito mais jogado e entregue a este âmbito mais amplo. Os 

filósofos acima citados não foram os protagonistas de seus pensamentos, mas sim o 

próprio ser; o que eles fizeram foi corresponder ao envio (Geschick) do ser no qual 

foram entregues, ouvir o envio histórico que lhes era destinado. A palavra central 

aqui, agora, é acontecimento apropriador (Ereignis). O termo indica o 

acontecimento do ser que sempre já apropria o ser-aí e funda uma verdade 

(desvelamento) do ser. É a dimensão ontológica mais originária na qual o ser-aí 

conquista o seu aí, onde acontecem as simples e capitais decisões da história, 
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horizontes doadores de uma significatividade a partir da qual todos os acontecimentos 

historiográficos podem acontecer. Se não há mais dimensão suprassensível, mundos 

são sempre fundados sobre fundamentos epocais. Morte de Deus não implica a morte 

dos fundamentos, apenas a morte de um fundamento absoluto. O acontecimento 

apropriador é exatamente a medida histórica que apropria o ente na totalidade em uma 

determinada verdade histórica. É o acontecimento histórico que impõe ao povo 

historial um fundamento. É o acontecimento de ser que funda uma unidade de mundo, 

dando ao ser-aí o mundo e as possibilidades que são as dele, não cabendo a ele 

escolher sobre a alternância ou permanência neste horizonte originário. Se o 

fundamento último e absoluto sucumbe, mundos são sempre erigidos sobre 

fundamentos epocais. Tais fundamentos epocais ganham voz no acontecimento 

apropriador. O ser-aí é sempre já apropriado e absorvido por seu mundo histórico, que 

vige a partir de um acontecimento apropriador específico.  

 A diferença ontológica, segundo Heidegger (1962/1999), é agora levada a cabo 

numa tentativa de pensar o ser não mais levando em conta uma fundamentação do ser 

a partir do ente, mas é exponenciada à impossibilidade constitutiva de todo e qualquer 

acontecimento de mundo se revelar ao mesmo tempo um limite das distinções 

racionais em geral. Em outras palavras, cada mundo histórico é erigido sobre um 

fundamento (Grund) que determina em seu ser o ser do ente como um todo. O ente 

em sua totalidade ganha sua unidade e medida no acontecimento apropriador. Cada 

época histórica é fundada sobre uma compreensão de ser, sobre um fundamento que 

já sempre desvela os entes como um todo em uma certa compreensibilidade - é aí que 

o mundo ganha seu contorno específico. O ser-aí é um ente que apenas corresponde a 

este espaço histórico ontologicamente constituído. Este caráter ontológico permanece, 

no mais das vezes, retraído, oculto, velado. Ele vige silenciosamente.  

 Se de início isto nos causa certa estranheza, precisamos sempre nos lembrar do 

quanto a outra alternativa (a transcendental de Ser e tempo) era aporética. Mundos 

não se alteram ontologicamente pela vontade e determinação de um ser-aí 

autonomizado de seu mundo. Um ser-aí autonomizado de seu mundo logo é 

reabsorvido pela lógica da ocupação, e logo encontra-se junto aos entes, re-

cotidianizado. Isto pode ter certa implicação existencial. O ser-aí pode, a partir de um 

episódio de angústia, se rearticular na sua vida pessoal, pedir demissão, sair de um 

casamento, seguir um sonho antigo ou até mesmo voltar à sua vida tal como era, sem 

qualquer alteração significativa. A vontade humana alcança as determinações 
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derivadas dentro de uma verdade do ser; no entanto, não alcança o ser enquanto tal, 

não altera este horizonte mais amplo. Heidegger, ao longo da década de 1930, 

confronta (e confirma) esta difícil constatação ao se ver imerso entre três grandes 

doutrinas, o cientificismo americano, o socialismo soviético e o nacional socialismo 

alemão; todos completamente submetidos ao funcionamento epocal moderno, apenas 

reafirmando o caráter técnico em suas ações tão díspares entre si3. No interior de uma 

verdade histórica, tudo aquilo que aparece em seu interior logo é absorvido e 

formatado ao mundo no qual ele é imerso. Observamos isto hoje com a ciência, que 

comicamente lida com fenômenos supostamente sobrenaturais a partir de um método 

científico, muitas vezes objetivando mensurar radioativamente as aparições 

fenomênicas fantasmagóricas ou espirituais. É evidente o caráter técnico-científico, 

que tende a entificar tudo o que há. Se em tempos remotos fenômenos semelhantes 

eram vistos como suprassensíveis, mágicos ou divinos, hoje se submetem à lógica da 

mensuração e são disponibilizados pelo cálculo técnico-científico.  

 Na viragem, não reside mais no domínio humano a edificação e rearticulação 

das épocas historiais, mas é apenas o acontecimento histórico do ser que funda as 

medidas epocais nas quais o ser-aí será absorvido. O ser-aí não interfere diretamente 

na história do ser, mas é muito mais a história do ser que se apropria do ser-aí para 

acontecer. O ser-aí deixa de ser o controlador da história. Ele é muito mais o pastor 

do ser (Heidegger, 1947/1983), que o ouve e corresponde ao seu apelo. Se o fim da 

metafísica suprimiu a dimensão suprassensível centralizada em Deus, resta ao mundo 

apenas um caráter de abismo (Abgrund), ou seja, sem fundo, infundado. No entanto, o 

mundo que é infundado passa a ser sempre pleno de sentido. A viragem imputa o 

vazio na própria constituição do mundo, por mais que ele seja sempre aparentemente 

e corriqueiramente pleno.  

 Heidegger descobre um âmbito mais originário dos acontecimentos de ser. 

Além de todo acontecimento histórico, há um caráter abissal, refratário a qualquer 

fundamento, que possibilita que fundamentos históricos possam se dar. Tal dimensão 

Heidegger chamará de seer (Seyn)4. É só a partir do seer que acontecimentos de ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Heidegger, na conferência Introdução à metafísica, proferida em 1935, se situa entre a América e a 
Rússia. Cerca de dois anos antes, em 1933, ele assume o reitorado de Freigburg, em plena ascensão 
nazista, abandonando o posto cerca de dez meses após sua entrada.  
4 Casanova (2009) utiliza o termo  seer para diferenciar o ser pensado a partir do ser do ente, típico da 
década de 1920, como por exemplo em Ser e tempo; e a verdade do ser a partir de seu acontecimento 
histórico, presente da década de 1930 em diante. No alemão, tal diferenciação se dá pela forma arcaica 
de grafar ser: Seyn. No português, tal escolha se dá devido à grafia arcaica de ser: seer.   



	   68	  

podem se dar. Somente a partir de um nada originário que podem haver entes. É 

apenas no seer que uma compreensão de ser pode se dar. Acontecimento apropriador 

é exatamente a nomenclatura que descreve esta contenda entre ausência e presença 

que possibilita que entes possam se mostrar. Como aponta Heidegger (1989/2015, p. 

33) em seu Contribuições à filosofia, o livro central da viragem de seu pensamento, o 

seer se essencia como acontecimento apropriador (...) A estrutura fundamental desse 

acontecimento é o tempo-espaço que emerge dele. O trecho aponta para a origem 

abissal de todo fundamento histórico, e que todo fundamento histórico depende deste 

abismo para que fundamentos epocais aconteçam. Fundamentos históricos possuem 

sua origem no abismo do não-fundamento.  

 Acontecimentos de ser não se dão mais pelo caráter de poder-ser do ser-aí. Os 

fundamentos epocais que fundam um mundo sempre se dão através de 

acontecimentos de ser enquanto essenciações do seer. Heidegger passa a pensar agora 

mais do que apenas a fundação de mundos históricos, mas a própria retração do ser. 

E, junto à retração do ser, Heidegger pensará o caráter abissal de todo acontecimento 

histórico, algo que não fora visualizado em Ser e tempo.  

 Assim que o ser se dá ele se retrai. Ele acontece se retirando. É presença na 

ausência. Mundos são fundados pelo ser através de sua retração. Mais do que pensar o 

acontecimento do ser, Heidegger (1930/1999, p. 340), na conferência Sobre a essência 

da verdade, pensa o velamento do ser que a cada vez acontece apropriando o homem 

que, mesmo apropriado, ignora o acontecimento mais originário no qual está imerso: 

 
Mas o mistério esquecido do ser-aí não é eliminado pelo 
esquecimento. Este, pelo contrário, dá ao aparente desaparecimento 
uma presença própria. Enquanto o mistério se subtrai retraindo-se 
no esquecimento e para o esquecimento, leva o homem historial a 
permanecer na vida corrente e distraído com suas criações. Assim 
abandonada, a humanidade completa ''seu mundo'' a partir de suas 
necessidades e de suas intenções mais recentes e o enche de seus 
projetos e cálculos. Deles o homem retira suas medidas, esquecido 
do ente em sua totalidade. Nestes projetos e cálculos o homem se 
fixa munindo-se constantemente com novas medidas, sem meditar o 
fundamento próprio desta tomada de medidas e a essência do que 
dá estas medidas. Apesar do progresso em direção a novas medidas 
e novas metas, o homem se ilude no que diz respeito à essência 
autêntica destas medidas. O homem se engana nas medidas tanto 
mais quanto mais exclusivamente toma a si mesmo, enquanto 
sujeito, como medida para todos os entes. Neste desmesurado 
esquecimento, a humanidade insiste em assegurar-se através de si 
mesma, graças àquilo que lhe é acessível na vida corrente. Esta 
persistência encontra seu apoio, apoio que ela mesma desconhece, 
na relação pela qual o homem não somente ek-siste, mas ao mesmo 
tempo in-siste, isto é, petrifica-se apoiando sobre aquilo que o ente, 
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manifesto como que por si e em si mesmo, oferece.  
 

 A extensa e necessária passagem aponta para a retração do ser. O ser-aí, que 

reside em uma época, ainda que imerso nas medidas históricas de um acontecimento 

do ser, ao esquecer a origem das medidas de seu comportamento, enraíza-se nesta 

medida, enrijece-se, como se houvesse apenas o domínio incondicional do ente, e 

como se as medidas do ente fossem dele mesmo provenientes, como uma 

substancialidade atemporal. A epocalidade moderna acirra ainda mais esta 

característica. Abandona-se o ser. Vige o ente. Reina a cegueira científica. E não há 

nenhuma cegueira mais profunda do que a cegueira científica: ambiciosa e 

funcionalmente bem sucedida.  

 Estamos agora quase suficientemente situados para discorrer com a necessária 

radicalidade sobre o método da presente dissertação. Quase. Após esta longa 

construção do pensamento fenomenológico-hermenêutico, que passa necessariamente 

por uma destruição da metafísica e de seu legado científico, pretenderemos, aqui, 

ouvir além do apelo incondicional entificador do uso de drogas, sua compulsão, de 

suas consequências nocivas e preocupantes (por mais que também mereçam atenção), 

mas muito mais ouvir o apelo velado daquilo que possibilita seu acontecimento. 

Imersos em uma verdade do ser, pensaremos como esta dimensão originária 

possibilita o fenômeno do uso de drogas tal como se dá hoje. Radicalizando Dilthey à 

última potência, pensaremos o uso de drogas na sociedade atual rearticulando-o com o 

nosso acontecimento apropriador, que, ainda que não percebamos, dá a nós a nossa 

medida de mundo e de existência. No entanto, ressoa a pergunta: qual acontecimento 

apropriador é este no qual nos encontramos imersos? Na múltipla significação das 

drogas ao longo das épocas, buscaremos o fundamento (Grund) histórico presente em 

nosso acontecimento de mundo que, de início e no mais das vezes, abre o ente na 

totalidade já em uma determinada compreensibilidade epocal. As drogas e o seu uso 

estão sempre imersas, ainda que de forma velada, num fundamento histórico. Torna-

se necessário, portanto, conceber em qual época nos encontramos; realizaremos uma 

hermenêutica do presente. Segundo Heidegger (2007b, p. 28-29) 

 
conceber significa, nesse caso, experimentar em meio ao saber 
aquilo que foi denominado em sua essência e, com isso, 
aprender a conhecer em que instante da história velada do 
Ocidente nos "encontramos" - saber se estamos nesse instante 
de pé, se caímos ou se já estamos deitados, ou se nem temos 
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ideia alguma de uma coisa, nem somos tocados pela outra, 
mas apenas nos entregamos às ilusões de opinião cotidiana e 
do acerto habitual, metendo-nos exclusivamente com as 
pseudo-satisfações de nossa própria pessoa.  

 

 Qual é este fundamento que dá à Modernidade a unidade que é a dela? A 

pergunta acerca do uso de drogas na sociedade contemporânea dá um passo atrás e se 

transforma na pergunta pela época que é a nossa. Apenas assim ela alcança aquilo que 

é mais essencial e originário. A pergunta pela época é a pergunta que vai em direção à 

técnica.  

 

 

3.10 - Técnica enquanto acontecimento apropriador 

  

 Para descrevermos o acontecimento apropriador da nossa época, faz-se 

necessário que partamos do declínio da história da metafísica. É necessário situarmo-

nos no fio condutor da filosofia ocidental. Apenas assim alcançamos a radicalidade 

imbricada na questão, caracterizando a técnica enquanto o envio epocal de nosso 

tempo, e não apenas definindo-a enquanto algo atrelado à vontade e ao fazer humano. 

É necessário que abandonemos por completo o pensamento transcendental de Ser e 

tempo, deixando de pensar em sentidos de ser a partir da existência do ser-aí para 

pensar a história do ser no cerne do acontecimento apropriador. Como esclarece 

Heidegger (1935/1966, p. 86), na preleção Introdução à metafísica,  

 
História não significa para nós o passado; pois esse é justamente o 
que já não acontece. História também não é, e muito menos, o 
simples presente, que também nunca acontece mas apenas ''passa'',  
aparece e desaparece. História, entendida como acontecer, é o agir e 
sofrer pelo presente, determinado pelo futuro e que assume o 
pretérito vigente. O presente é precisamente o que, no acontecer, 
desaparece.  

 

 Devemos, portanto, deixar de pensar a história como algo que se dá no passado 

e que é contabilizado, manuscrito e organizado logicamente. História, em âmbito 

ontológico, aponta para os acontecimentos de ser que, ainda que se deem no passado, 

nunca chegam efetivamente a passar, continuando vigentes no presente e viabilizando 

o futuro. O tempo tripartido é reintegrado à sua originalidade fundante. Veremos 

agora a história do ocidente resgatando a dimensão ontológica, ou seja, a história dos 
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fundamentos epocais: a história do ser.  

 Se o ocidente sempre cindiu o mundo em dois âmbitos e, numa valoração 

moral, almejou alcançar um em detrimento de outro, a morte de Deus é exatamente a 

consumação máxima deste processo, no qual a dimensão sempre buscada é colocada 

em cheque. A crença na coisa em-si finalmente se revela enquanto problemática, seu 

caráter dogmático, moral e hipotético é desvelado. O valor ideal supremo e absoluto é 

perdido. Retomando a leitura heideggeriana da metafísica, sempre falou-se sobre o 

ente, em um gradativo esquecimento do ser. A consumação da Modernidade é o 

momento no qual este abandono alcança seu ápice: o sentimento de vazio e 

desorientação é o próprio sintoma do niilismo que invade todo o ocidente e instaura 

incerteza e dúvida onde um dia reinava fé e confiança num ente supremo todo 

poderoso. No entanto, neste espaço de crise a ciência emerge enquanto uma 

possibilidade de manter as pretensões metafísicas ainda vigentes, ainda que sem um 

ente supremo. Como Dilthey (1883/2010) declara: as ciências naturais são a herança 

perniciosa da metafísica. Assim como ele, Nietzsche também não vê nas ciências a 

derradeira superação da metafísica, mas o enredamento de sua continuidade. O 

abandono do ser é o acontecimento metafísico, hoje vemos o ápice desta história que 

começara nos primórdios do pensamento humano.     

 O cientificismo, portanto, nada mais é do que a ressaca metafísica, o luto 

patológico por um Deus morto que é retido artificialmente. Quando toda dimensão 

suprassensível é suprimida, quando resta apenas o mundo efetivo que até então era 

tido como sensível e vil, o conhecimento passa a se dar em âmbito natural (ciências 

naturais), e pautam-se em critérios como funcionalidade e efetividade. A essência do 

agir transforma-se na produção de um efeito - de preferência efeitos que tragam 

algum tipo de conforto ou facilidade para o existir humano sensível, o único âmbito 

que ainda nos resta. Deus se pulveriza e se dissemina ao longo de todas as disciplinas 

ônticas, estruturando o mundo natural em disciplinas científicas, dando continuidade 

ao percurso metafísico de descoberta de verdades. Ainda que não mais centralizado na 

figura divina totalizadora, perfeita e absoluta, o real continua sendo ordenado, 

pensado e categorializado em âmbito lógico causal. Nietzsche (1883/2011, p. 108) 

descreve esta pretensão que se dá tanto em âmbito metafísico como em âmbito 

científico pós morte de Deus:  

 
Chamais ''vontade de verdade'', ó mais sábios entre todos, 
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aquilo que vos impele e inflama? 
Vontade de tornar pensável tudo o que existe: assim chamo 
eu à vossa vontade! 
Tudo o que existe querei primeiramente fazer pensável, pois 
duvidais, com justa desconfiança, de que seja pensável.  

   

 A vontade de verdade é onipresente tanto na metafisica quanto no cientificismo. 

Após a supressão de Deus e com o fim derradeiro da filosofia enquanto metafísica, 

ainda que a ciência ocupe o lugar uma vez destinado a Deus, a configuração do real se 

dá de uma forma bem específica: vigora apenas o ente. Toda e qualquer dimensão 

suprassensível é esquecida.  

 Morte de Deus e niilismo importam para Heidegger apenas para contextualizar 

o fundamento histórico que é o nosso: o abandono do ser. Junto com Deus, morre o 

último resquício ontológico da relação originária entre ser e ser-aí, sempre já entregue 

ao seu mundo fático e apropriado por seu acontecimento apropriador. Este peculiar 

acontecimento de mundo, que (des)apropria o ser-aí no seio dos entes e retira 

qualquer migalha ontológica, Heidegger designa técnica. 

 É preciso tomar cuidado para não pensar a técnica como um acontecimento de 

mundo casual e aleatório. Heidegger contextualiza o surgimento da técnica, que 

apenas se dá na história velada do ocidente, na qual a metafísica é esgotada e os entes 

são privilegiados. Como ele diz em sua preleção sobre Heráclito: 

 
Evitar-se-á a expressão ''filosofia ocidental'' porque, 
rigorosamente compreendida, essa designação é um exagero. 
Não existe filosofia além da ocidental. Em sua essência a 
''filosofia'' é tão originariamente ocidental que carrega dentro 
de si o fundamento da história do Ocidente. E é unicamente 
desse fundamento que nasce a técnica. Só existe uma técnica 
ocidental. Ela é a consequência da ''filosofia'' e nada além 
disso (Heidegger, 1944/2002, p. 17-18). 

 

 Não devemos tomar, portanto, o termo técnica no sentido usual, enquanto um 

meio para se fazer algo ou enquanto uma atividade humana (1953/2000). Técnica, 

para Heidegger, não é isso. Técnica aponta aqui exatamente para a verdade do ser de 

nossa época, ou seja, a unidade ontológica que desvela todos os entes. Com a morte 

de Deus e esvaziamento de toda categoria metafísica suprassensível, passamos a nos 

mover no apelo incondicional do ente no esvaziamento tanto suprassensível quanto 

ontológico. Heidegger descreve a técnica enquanto a abertura de mundo que desvela 

todos os entes enquanto disponíveis. Os entes se mostram enquanto matéria prima, 
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estoque e tudo o mais que confirma o caráter de disponibilidade. No domínio pleno 

do ente, torna-se possível controlar, mensurar, calcular e manipular tudo o que há. As 

ciências vêm muito mais corroborar esta medida. É o nascimento de todo 

pragmatismo e utilitarismo modernos, regidos no cerne do ente. Como Heidegger 

(1953/1997, p. 18-19) descreve no A questão da técnica:  

 
O desencobrimento dominante na técnica moderna não se 
desenvolve, porém, numa produção no sentido de ποίησις5. O 
desencobrimento, que rege a técnica moderna, é uma exploração 
que impõe à natureza a pretensão de fornecer energia, capaz de, 
como tal, ser beneficiada e armazenada. Isto também não vale 
relativamente ao antigo moinho de vento? Não. Suas alas giram, 
sem dúvida, ao vento e são diretamente confiadas a seu sopro. Mas 
o moinho de vento não extrai energia das correntes de ar para 
armazená-la.  
Em contrapartida, uma região se desenvolve na exploração de 
fornecer carvão e minérios. O subsolo passa a se desencobrir agora 
como reservatório de carvão, o chão, como jazidas de minério. Era 
diferente o campo que o camponês outrora lavrava, quando lavrar 
ainda significava cuidar e tratar. o trabalho do camponês não 
provoca e desafia o solo agrícola.6  

 

 A técnica não deve ser caracterizada enquanto escolha humana ou fruto da 

vontade de algum ser-aí singular. A técnica é o destino historial do ocidente que só 

desponta enquanto verdade historial com o fim da filosofia como metafísica. A 

técnica é o envio histórico do ser no qual estamos todos situados e apropriados, ainda 

que ignoremos. Ela é a abertura de mundo que desvela o ente na totalidade enquanto 

disponível, produzível e factível. Técnica é o nosso acontecimento apropriador. 

Heidegger (1997, p. 20-21) ainda discorre, no mesmo texto, sobre o caráter 

explorador da técnica:  
 

O desencobrimento que domina a técnica moderna, possui, como 
característica, o pôr, no sentido de explorar. Esta exploração se dá e 
acontece num múltiplo movimento: a energia escondida na natureza 
é extraída, o extraído se vê transformado, o transformado, estocado, 
o estocado, distribuído, o distribuído, reprocessado. Extrair, 
transformar, estocar, distribuir, reprocessar são todos modos de 
desencobrimento. Todavia, este desencobrimento não se dá 
simplesmente. Tampouco, perde-se no indeterminado. Pelo 
contrário, o desencobrimento abre para si mesmo suas próprias 
pistas, entrelaçadas numa trança múltipla e diversa. Por toda parte, 
assegura-se controle. Pois controle e segurança constituem até as 
marcas fundamentais do desencobrimento explorador. (...) 
A palavra disponibilidade se faz agora o nome de uma categoria. 
Designa nada mais nada menos do que o modo em que vige e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 poiesis (construção) 
6 tradução alterada	  	  
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vigora tudo o que o desencobrimento explorador atingiu. (...) 
Quem realiza a exploração que des-encobre o chamado real, como 
dis-ponibilidade? Evidentemente, o homem. Em que medida o 
homem tem este descobrir em seu poder? O homem pode, 
certamente, representar, elaborar ou realizar qualquer coisa, desta 
ou daquela maneira. O homem não tem, contudo, em seu poder o 
desencobrimento em que o real a cada vez se mostra ou se retrai e 
se esconde. Não foi Platão que que fez com que o real se mostrasse 
à luz das ideias. O pensador apenas respondeu ao apelo que lhe 
chegou e que o atingiu.  

 

 Esta extensa passagem nos traz o apelo controlador e assegurador da técnica no 

qual o ser-aí encontra-se inevitavelmente imerso. Como aponta Casanova (2012), o 

mundo é desvelado como fornecedor de energia, exigindo, por sua vez, a recuperação 

da energia uma vez utilizada, evitando o esvaziamento incompatível e fatal à técnica. 

A própria ideia de reciclagem corresponde exatamente a este caráter técnico, no qual 

não apenas alguns entes estão envolvidos, mas sim a natureza como um todo, que 

sempre é já compreendida como fundo de reserva.  

 Por mais que o ser-aí seja o ente que desencobre esta medida histórica, e por 

mais que ele tenha certa mobilidade em seu interior, com diversas escolhas e 

modulações desta mesma medida, não reside em sua escolha a alteração deste 

horizonte mais amplo. Ao ser aí não é possível alterar a verdade do ser, ou seja, a 

forma através da qual todos os entes são desvelados. Ao ser-aí não pertence a 

possibilidade de manter ou desmantelar a verdade técnica que desvela tudo o que há 

enquanto disponível. Os entes são desvelados enquanto representidades, ou seja, a 

partir de seu caráter manuseável, calculável e factível que abandona o seer, esquece-

se a ausência em cada ente presente - ainda que eles só sejam possibilitados e 

conduzidos por uma negatividade originária. Esquece-se da verdade histórica 

enquanto essenciação do seer como acontecimento apropriador. Há apenas entes 

factíveis maximamente presentes. O ente é, o seer se essencia e possibilita que entes 

se manifestem. No entanto, nos fixamos no ente, desprezamos em absoluto o seer. A 

nossa história é a história do desprezo crescente enquanto acontecimento do ocidente.  

 Há, portanto, um redimensionamento da diferença ontológica: ela passa a 

constituir a dimensão abissal de todo acontecimento de ser, ainda que permaneça 

velada e abandonada no mais das vezes.  

 Para esta configuração de mundo na qual esquece-se o seer, o ser-aí é entregue e 

requisitado a já relacionar-se com o mundo e consigo mesmo enquanto fundo de 

reserva, usa-se o termo armação (Gestell). O mundo moderno é armado no sentido de 
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disponibilidade, e, no apelo incondicional do ente, a ciência pode despontar enquanto 

uma nova deidade (terrena e natural) e assegurar controle e segurança.    

 

 

3.11 - Método fenomenológico hermenêutico e uso de drogas 

 

 O método de investigação a ser utilizado na presente dissertação exigiu esta 

extensa explicitação para alcançarmos a radicalidade filosófica que aqui se faz 

necessária. Se as mais diversas disciplinas científicas partem de um seccionamento do 

fenômeno e operam em lógicas internas completamente autonomizadas do 

pensamento filosófico, ainda que fundamentalmente marcadas e debitárias à 

metafísica, esta pesquisa pretende se dar na área da psicologia, ainda que reconstrua o 

seu elo originário esquecido com a filosofia, em uma não usual reconsideração 

ontológica. Por mais que possua uma área em específico - o uso de drogas na 

Modernidade - a presente dissertação não desarticulará o fenômeno referido de seu 

horizonte originário.  

 O uso de drogas, portanto, não será visto como uma abstração, sendo exilado 

seu campo de manifestação. Não será dada uma explicação. Antes de tudo 

consideraremos o caráter originário do existir, ou seja, a ausência de propriedades 

prévias do ser-aí humano, a falta constitutiva de uma essência que já delimite seu 

modo de ser: ele é um ente que não possui uma natureza humana, e cada delimitação 

de um ser prévio é sempre uma possibilidade histórica legada pelo seu mundo, e não é 

mais do que apenas uma possibilidade. Isto nos traz o outro caráter fundamental do 

ser-aí: a compreensão, que sempre o articula em uma trama significativa já moldada e 

cristalizada, trama esta que fornece ao ser-aí determinações normativas de como ser e 

agir. Sendo infundado originariamente, o ser-aí é sempre jogado em um espaço 

fundado historicamente. Este espaço tem o poder de absorver o ser-aí em seu interior, 

por mais que o caráter de poder-ser nunca seja completamente suprimido.  

 A partir do que fora descrito até aqui, considerando o caráter indeterminado do 

ser-aí e sua imbricação originária ao mundo, a peculiaridade simples e decisiva desta 

pesquisa é compreender o uso de drogas na Modernidade não a partir do homem, mas 

a partir do mundo contemporâneo. Para tal, torna-se preciso, portanto, caracterizar o 

homem como ser-aí, ou seja, pensar homem e mundo ontologicamente imbricados. 

Como diz Heidegger (1927/2012b, p.417) em seu importante parágrafo 31 de Ser e 
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tempo:  

 
O ente existente só se vê na medida em que se torna 
cooriginariamente transparente em seu ser junto ao mundo, no ser-
com com outros, como momentos constitutivos de sua existência.  
Ao inverso, a intransparência do ser-aí tem suas raízes primária e 
unicamente não em egocêntricas ilusões sobre si mesmo, mas 
igualmente no não conhecimento do mundo.  
Deve-se resguardar, todavia, a expressão ''visão'' de um mal-
entendido. Esse termo corresponde à claridade com que foi 
caracterizada a abertura do ''aí''.7  

 

 Devemos, portanto, perpassar antes de mais nada a compreensão do mundo 

moderno, em sua abertura ontológica que dá a todos os entes sua mais própria 

determinação. Descrevemos o método, neste sentido, rearticulando o nosso tempo 

com a história da filosofia e com implosão metafísica que culmina na era técnica. 

Técnica aqui é o nome da abertura ontológica de nosso mundo contemporâneo, o 

acontecimento apropriador que desvela todos os entes e o ser-aí enquanto disponíveis, 

onde predomina a produção, manuseamento, cálculo e estocagem dos entes 

disponíveis em fundos de reserva na lógica da factibilidade e produção. A ciência 

opera, ainda que com a ignorância do pesquisador/cientista, neste horizonte 

ontologicamente constituído.  

 O método caracteriza-se, portanto, em uma rearticulação do fenômeno do uso 

de drogas atual a este contexto mais amplo: a era técnica, que sempre já requisita o 

ser-aí à lida cotidiana a partir da disponibilidade no cerne da armação (Gestell). 

Levando em conta a passagem de Heidegger acima, o desconhecimento do ser-aí da 

Modernidade e do problema do uso de drogas é muito mais o desconhecimento da 

técnica enquanto verdade historial. A questão do uso de drogas deve ser revisitada 

agora com o enriquecimento da dimensão ontológica a partir do acontecimento 

apropriador técnico. A tematização do uso de drogas e de todos os seus problemas 

subsequentes apontam para a necessidade de uma descrição esmiuçada da técnica em 

suas nuances, e de como se dá o existir do ser-aí no cerne deste acontecimento 

apropriador, propiciando fenômenos dos mais diversos, tal como o uso compulsivo de 

drogas.  
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4 - Política e armação 
 

 
4.1 - Da preocupação à proibição 

  

 O uso de drogas, como já apontado, acompanha a civilização humana desde 

seus primórdios, sua história se confunde com a história da humanidade. No entanto, 

ao longo da história do uso de drogas é possível ver mudanças consideráveis na 

relação do homem com a droga, com um preocupante acréscimo do uso em âmbito 

global ao longo das últimas décadas. Assim como no uso, pode-se obviamente 

apontar também um acréscimo na produção, distribuição e demanda. Tais mudanças 

relativamente recentes, que se deram basicamente ao longo do último século, 

provocam o homem a pensar novas formas de lidar com um tema que no presente se 

manifesta enquanto uma séria questão social. Se em um passado não muito distante o 

uso de drogas não demandava grande atenção, hoje o uso de drogas configura-se, por 

fim, como um problema a ser enfrentado. Mas o que fundamenta este tipo de discurso, 

que culmina na política proibicionista do War on Drugs8, discurso este no qual as 

drogas se desvelam enquanto algo a ser austeramente combatido? Como chegamos à 

cisão dual de permissividade, com as drogas lícitas; e repressão, com as drogas 

ilícitas?  

 A preocupação com as drogas e com seus possíveis danos é presente desde os 

tempos remotos, sendo quase tão antiga quanto o uso de substâncias psicoativas. 

Como aponta MacRae (1997), diferentes substâncias foram demonizadas em 

diferentes épocas e lugares, como no século XVII, época na qual o uso do café foi 

severamente condenado, chegando a ser punido com mutilações e até com a pena de 

morte. Já na Grécia antiga, a embriaguez era condenada, vista como descontrole e 

abuso; no entanto, o uso controlado não era visto de uma forma negativa (Carneiro, 

2010a), evidenciando outro exemplo de preocupação com o uso de drogas, ainda que 

de forma bastante distinta da atual configuração proibicionista, na qual a droga não 

era ruim em si, e apenas seu abuso era condenado. MacRae (1997) traz ainda outro 

exemplo: o ópio fora amplamente utilizado durante milênios na Ásia, assim como na 
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Grécia e na Roma antigas, mas a dependência física causada pelo seu uso contínuo e 

prolongado só veio a ser considerado um problema de saúde pública no final do 

século 19. A preocupação com o uso de substâncias psicoativas, preocupação esta 

muito mais concernente à esfera ético ou religiosa, era proporcional aos problemas 

acarretados com a embriaguez e com o uso problemático de drogas. Não havendo um 

alto índice e predominância de abuso, dependência e outras consequências que hoje se 

fazem presentes, a proibição e restrição nunca foi ampla e generalizada. O tema 

drogas não era algo que chamava tanta atenção como atualmente e, portanto, as 

restrições, quando existiam, variavam de acordo com a cultura local. Em suma, ao 

longo da história do uso de drogas, por mais que sempre houvesse certa preocupação 

com o uso, não havia uma proibição clara, geral e abrangente como hoje, assim como 

não havia uma alta incidência dos prejuízos decorrentes do uso e do abuso que hoje se 

fazem presentes. Resta pensarmos a lógica entre estes dois elementos: foram os danos 

e prejuízos do uso de drogas que conduziram à política proibicionista ou é a política 

proibicionista que catalisa a produção dos efeitos negativos do uso de drogas?  

 A preocupação generalizada e a política proibicionista de enfrentamento às 

drogas só surgem, portanto, muito recentemente, considerando o longo histórico do 

uso de drogas sempre atrelado à história da humanidade. O termo droga só passa a ser 

visto de uma forma negativa nos últimos dois séculos. A drogaria ou farmácia, lugar 

onde se vende medicamentos, é apenas um exemplo de como o uso do termo já se 

alterou com o passar dos anos. A própria palavra grega ϕάρµακον (fármacon) é um 

exemplo desta duplicidade, uma vez que designava tanto remédio quanto veneno, com 

o seu sentido sendo deduzido de acordo com o contexto da frase na qual é utilizada 

(Escohotado, 1996). Deduz-se que Sócrates, por exemplo, ao tomar um ϕάρµακον, 

tomou veneno, ainda que a palavra também possa significar remédio.  

 É apenas no final do século 19 que o uso de drogas torna-se claramente 

preocupante, com problemas novos e com uma explosão do número de usuários. Até 

tal período, a questão das drogas não exalava mais preocupação do que a questão da 

alimentação ou da sexualidade (e de seus respectivos abusos e consequentes 

prejuízos). A atual política proibicionista, que se impõe hoje em âmbito global, com a 

atual amplitude, alcance e suas subsequentes práticas combativas à produção, 

distribuição, demanda e uso, possui sua gênese há pouco mais de um século.  

 

 



	   79	  

4.2 - A estrutura da política proibicionista 

 

 É ingenuidade proferir qualquer posicionamento acerca das políticas de drogas 

e realmente pressupor que os discursos largamente difundidos, sedimentados e 

repetidos embasam-se apenas na problemática do uso de substâncias psicoativas. A 

política proibicionista, por mais que venha a atuar na repressão do uso de drogas, não 

possui como maior objetivo a interrupção do uso, ainda que os problemas em relação 

ao uso de drogas mereçam séria atenção. É necessário pensar a proibição da droga 

além da mera substância psicoativa e de sua específica toxicologia, objetivando 

alcançar os interesses velados do proibicionismo. Grande parte das pessoas que se 

posiciona a favor da proibição e contra uma postura mais liberal desconhece os reais 

motivos que fundamentam esta prática repressora, motivos estes que permanecem 

vigentes ainda hoje, mesmo com mais de um século de proibição. A proibição 

continua sendo a mesma de décadas atrás, e seus métodos são apenas reajustados e 

adaptados de acordo com o local e momento histórico. Tentaremos agora desvelar o 

caráter velado do proibicionismo que reside além de toda atenção social ou 

preocupação com a saúde pública. Por mais que desconheçamos, a política 

proibicionista carrega em si interesses não declarados que objetaremos aqui explicitar. 

Neste caminho, a fachada da preocupação com a saúde pública e saúde anímica da 

população enquanto justificativa da proibição deve ser questionada. 

 Um dos primeiros eventos que ilustra o caráter velado da política 

proibicionista é a Primeira Guerra do Ópio (1839-1942). Ainda que explicite uma 

prática contrária à proibicionista, a motivação é a mesma. Segundo Escohotado 

(1996), a Grã Bretanha, a maior potência econômica da época, voltara seus interesses 

comerciais para a China, uma vez que necessitava de matéria prima para seus 

produtos industrializados. A China, produtora de seda, porcelana e chá, não possuía 

interesse em nenhum produto europeu específico, gerando uma alta disparidade na 

saída e entrada comercial. Havia apenas um produto que gerava algum interesse aos 

chineses: o ópio. Produzido principalmente na Índia, comerciantes britânicos 

traficavam-no diretamente para a China, acarretando grandes lucros para os 

britânicos, equilibrando a troca comercial Grã Bretanha - China e trazendo 

consequências negativas para a população chinesa. Sodelli (2010) complementa que a 

droga chegou a representar a metade das exportações britânicas para a China, e, por 

mais que o decreto chinês datado de 1800 tenha proibido o consumo de ópio, ele 
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nunca chegou a ser de fato respeitado pelos comerciantes/traficantes ingleses. No 

entanto, em 1839 a China decide optar por uma postura mais rígida e proíbe de forma 

efetiva a importação de ópio. A partir de atitudes mais drásticas e incisivas, o governo 

chinês tenta fazer o decreto de 1800 ser respeitado. As firmas estrangeiras, entre elas 

as britânicas, foram cercadas pelos militares chineses que, em poucos dias, 

apreenderam e eliminaram mais de 20 mil caixas de ópio. Foi o estopim para que a 

Grã Bretanha declarasse guerra contra a China. Não páreo para o amplo e eficiente 

poderio militar britânico, a China perde a guerra e é obrigada a se submeter ao 

Tratado de Nanquim, na qual foi forçada a abrir cinco portos para o comércio e ceder 

Hong Kong aos britânicos (Escohotado, 1998). O ópio, enquanto fonte de lucro de um 

país dominante, não é proibido, mas comercializado; e, se preciso, traficado. Tal 

modelo será amplamente usado nas próximas proibições: interesses econômicos e 

relativa imposição legislativa, ainda que em países distintos e em diversos momentos 

históricos. Sua proibição, que será relatada adiante, segue esta mesma lógica 

mercantilista, e não possui qualquer preocupação sanitarista ou anímico-social. 

 Talvez o exemplo mais claro e mais recente seja a proibição da maconha, já 

inserida dentro da lógica da repressão, também com práticas impositivas visando 

metas semelhantes das citadas na Guerra do Ópio. A maconha (Cannabis) foi proibida 

inicialmente no final dos anos 30, no EUA. Como aponta Sodelli (2010), esta 

imposição se deu não necessariamente como uma medida de saúde pública, mas por 

conta de um novo interesse econômico. O cânhamo, fibra natural da maconha, sempre 

foi muito utilizado na fabricação de fibras, utilizado para fazer desde papel e roupas 

até cordões navais, uma vez que a fibra é forte e altamente resistente à água. Com o 

surgimento dos processos químicos para a fabricação de papel de eucalipto e das 

indústrias de produtos sintéticos, tais como fibras artificiais, a proibição da maconha é 

uma forma eficaz e direta de extinguir um concorrente barato desta nova indústria, 

possibilitando seu impulsionamento e consolidação no mercado. A forma efetiva 

utilizada de popularizar um novo produto foi proibir a matéria prima de seu 

concorrente natural mais barato, ainda que alicerçada sobre justificativas de fachada 

remetendo-se à saúde pública e ao bem-estar social. Proibindo a maconha sob a 

justificativa sanitarista de um mau-hábito sendo banido, a disponibilidade de fibras de 

cânhamo se reduziriam drasticamente para impulsionar a indústria de fibras sintéticas.  

 Ainda sobre a proibição da maconha, além deste interesse econômico há ainda 

o interesse de controle social de minorias, no qual não havia nada além de uma nova 
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imposição legislativa visando fins econômicos uma vez mais. Velho (1997, p. 67) 

descreve o uso de algumas drogas nos EUA no início do século e a ausência de 

grandes prejuízos:  

 
No caso dos EUA, que é o caso sempre citado, durante muito tempo 
- sobretudo no início do século 20 - identificavam-se, por exemplo, 
grupos negros ou de origem mexicana que usavam marijuana. Era 
um consumo interno do grupo, uma prática realizada em 
determinados momentos e que - passando-se dentre um 
determinado segmento social - não constituía um problema nacional 
para os EUA. Um outro exemplo é o caso dos chineses e do ópio. É 
claro que sempre havia algum tipo de difusão, mas eram 
basicamente experiências circunscritas a certas tradições culturais e 
categorias sociais específicas, como a dos músicos.  

 

 A passagem acima ilustra a ausência de um amplo problema da droga nesta 

época, uma vez que era muito mais um uso circunscrito a populações específicas e 

minoritárias. Portanto, a partir deste ato proibitivo, há a intenção (bem sucedida) de 

criminalizar toda uma população específica minoritária. A marijuana, droga 

tipicamente latina, era diretamente associada aos mexicanos e outras minorias que 

residiam nos EUA. Segundo Tavares-de-Lima (2003), após a crise financeira de 1929, 

a falta de empregos e a ausência de condições mínimas de sobrevivência eram 

presentes e constantes. A mão de obra latina, por ser mais barata, estava concorrendo 

diretamente com os "nativos" americanos, que viam nos imigrantes parte da 

responsabilidade da péssima condição de vida que se generalizava ao longo de quase 

todo território americano. O governo americano, objetivando limitar esta excedente 

mão de obra latina, criminaliza toda uma população através da proibição de um hábito 

regional típico. Com a maconha sendo proibida, há agora pretexto claro para a prisão 

e extradição de um contingente populacional indesejado em tempos de crise 

econômica. Novamente, não há preocupação com saúde pública, mas interesses 

econômicos e controle social de uma minoria repentina e circunstancialmente 

indesejada.  

 Algo semelhante ocorre na Lei Seca americana ratificada em 1919 e 

implementada em 1920, que proibiu a produção, distribuição, venda e consumo de 

bebidas alcoólicas. Esta imposição visava interromper a formação de sindicatos 

trabalhistas que se davam nos saloons. A tentativa é de que, com o álcool sendo 

ilícito, os sindicatos se desmantelassem naturalmente, uma vez que seu usual local de 

reunião não estaria mais disponível. A proibição, no entanto, é implementada sob a 
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justificativa de banir um mau hábito e implementar a temperança, que nesta época 

refere-se à abstinência total (Carneiro, 2010a). As consequências foram: aumento de 

crimes violentos associados ao álcool, consolidação do crime organizado (tráfico) e 

envenenamentos por conta da produção clandestina feita em péssimas condições e 

sem nenhum controle de qualidade. Tais consequências podem ser observadas não 

apenas na proibição do álcool, mas sim em grande parte das proibições de substâncias 

psicoativas, ainda que em diversos locais e em diferentes momentos históricos. Em 

termos sociais e de saúde pública, a Lei Seca é vista como um enorme fracasso que só 

veio incentivar o hábito de consumo do álcool em condições marginais, além de um 

forte poder paralelo que só ganha espaço na proibição de uma substância que até 

então era lícita. A mesma crítica pode ser realizada de forma mais ampla a toda 

política proibicionista.   

 Extrapolando a usual justificativa de preservação e expansão da saúde pública 

e seccionamento de uma substância que gera um uso nocivo à população, o 

proibicionismo no final do século 19 redirecionava a política de drogas para interesses 

velados, tais como hegemonia ideológica e busca de poder, ainda que através de uma 

fachada com apelo científico-médico. Com a hegemonia dos Estados Unidos da 

América enquanto principal potência econômica emergente, a história do 

proibicionismo se confunde propriamente com a história americana e sua expansão de 

poder ideológico e econômico. Uma prática que até então se caracterizava enquanto 

regional vai gradativamente se fortalecendo, tornando-se uma restrição legislativa 

continental e, posteriormente, global (Rodrigues, 2002).   

 O próprio ópio, ao ser proibido décadas depois da Primeira Guerra do Ópio, 

submete-se também a esta lógica pautada predominantemente em interesses 

econômicos. Segundo Sodelli (2010), no final do século 19 os EUA objetam proibir o 

cigarro do ópio. Por mais que houvesse um uso considerável da substância, assim 

como do álcool, a restrição se dá justamente com a droga associada aos chineses, uma 

vez que a medida buscava conter a intensa imigração que competia diretamente com 

os americanos, uma vez que os imigrantes chineses se dispunham a trabalhar por um 

valor mais baixo. Com tal medida proibitiva, torna-se possível também uma 

aproximação com o governo imperial chinês, em uma iniciativa internacional de 

controle do problema do ópio. A droga é oficialmente proibida nos EUA em 1909, e a 

política internacional americana pressiona com êxito outros doze países para aderir a 

tal proibição na Conferência sobre o Ópio, realizada em Shanghai. O ópio, que fora 
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forçado por décadas à China para equilibrar a balança comercial, torna-se agora 

ilícito, para equilibrar a imigração.  

 Desde os primeiros conflitos entre Grã Bretanha e China até sua efetiva 

proibição, encabeçada pelos EUA, o que podemos observar é que o ópio, assim como 

todas as outras drogas, são vistas como possibilidade de lucro, seja comercializando, 

traficando, ou até mesmo proibindo, através de métodos violentos e repressores. Há 

também uma submissão de outros países e outras lógicas de mercado às 

superpotências econômicas e militares, como foi a Grã Bretanha e como é com os 

EUA hoje. Tanto a abertura dos portos ao comércio de ópio quanto a política de 

enfrentamento às drogas são impostas por uma nação dominante, como foi realizado 

na Conferência do Ópio. Este encontro internacional, que foi apenas a primeira de 

muitas conferências e convenções, dará vazão a muitos outros encontros 

internacionais, nos quais a política proibicionista se consolidará gradativamente, cada 

vez de forma mais impositiva e autoritária. Sob a liderança dos EUA, dois objetivos 

principais estarão cada vez mais presentes: a restrição legislativa a todo uso não 

médico e o combate à fonte de produção.  

 

  

4.3 - Breve panorama histórico da proibição 

 

 Segundo Sodelli (2010), em 1911 e 1912 há a continuidade das conferências 

relativas ao enfrentamento do problema das drogas, e são realizadas respectivamente 

a Primeira Conferência do Ópio e a Primeira Convenção do Ópio, sediadas em Haia, 

Holanda. Destes encontros é escrito um tratado, assinado por Alemanha, Estados 

Unidos, China, França, Reino Unido, Itália, Japão, Países Baixos, Pérsia, Portugal, 

Rússia e Sião (atual Tailândia). Nele, é previsto que os Poderes contratantes enviarão 

os seus melhores esforços para controlar, ou para fazer com que sejam controladas, 

todos os tipos de fabricação, importação, venda, distribuição e exportação de 

morfina, cocaína e de seus respectivos sais. O proibicionismo, em sua configuração 

ainda embrionária, começa a tomar forma naquilo que viria a ser firmado ao longo de 

todo o século. No entanto, o princípio primevo encontrava-se já vigente. Seria apenas 

ampliado e diversificado ao longos das futuras conferências realizadas ao longo das 

décadas do século 20.   
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 Em 1924 é realizada a Conferência de Genebra, na Suíça, na qual é feita a 

ampliação do conceito de substância entorpecente e implementação do sistema de 

controle do tráfico internacional por meio de certificados de importação e autorização 

de exportação. Em 1925 é firmado o Acordo de Genebra. Surgido da Conferência e 

vinculada à Sociedade das Nações de 1924, o acordo torna realidade os dispositivos 

da Conferência de Haia de 1912 (Escohotado, 1998).   

 Após isto, é realizada uma conferência em Bangkok, em 1925, na qual o 

acordo de Genebra é revisto e novamente endossado. Em 1931 e 1936 são realizados 

novos encontros em Genebra, na qual é firmada a obrigação da participação na 

política repressora do uso e da produção, forçando as partes envolvidas a tomar 

medidas eficientes da proibição em âmbito nacional. Em 1946 é assinado um 

protocolo atualizando as decisões anteriores sob convocação da ONU (Organização 

das Nações Unidas). Observa-se, portanto, a gradativa expansão da política 

proibicionista, cada vez mais em âmbito global, no qual ainda mais países são 

submetidos a esta política liderada inicialmente pelos EUA. As práticas vão sendo 

revistas, ampliadas, impostas e implementadas (idem).  

 Em 1961 é firmado um importante pacto na luta contra as drogas. A 

Convenção Única de Nova Iorque sobre Entorpecentes é realizada nos EUA. 

Composta de cinquenta e um artigos, ela relaciona os entorpecentes, classificando-os 

segundo suas propriedades em quatro listas. Estabelece as medidas de controle e 

fiscalização, prevendo restrições especiais aos particularmente perigosos; disciplina o 

procedimento para a inclusão de novas substâncias que devam ser controladas; fixa a 

competência da Organização das Nações Unidas em matéria de fiscalização 

internacional de entorpecentes; dispõe sobre as medidas que devem ser adotadas no 

plano nacional para a efetiva ação contra o tráfico ilícito, prestando-se aos Estados 

assistência recíproca em luta coordenada, providenciando que a cooperação 

internacional entre os serviços se faça de maneira rápida. A convenção traz ainda as 

implicações de disposições penais, recomendando que todas as formas dolosas de 

tráfico, produção, posse etc. de entorpecentes, em desacordo com a mesma, sejam 

punidas adequadamente; e, por fim, recomenda aos dependentes o tratamento médico 

e que sejam criadas facilidades à sua reabilitação (idem).  

 Uma década depois, em 1971, em Viena, firma-se a Convenção sobre as 

Substâncias Psicotrópicas, que passa a controlar a preparação, uso e comércio de 

psicotrópicos. Um ano depois, em 1972, o acordo da convenção é endossado, e resulta 
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no Protocolo de Emendas à Convenção Única sobre Entorpecentes, originalmente de 

1961, que é modificado e aperfeiçoado. Ele altera a composição e as funções do 

Órgão Internacional de Controle de Entorpecentes, amplia as informações que devem 

ser fornecidas para controle da produção de entorpecentes naturais e sintéticos e 

salienta a necessidade de tratamento que deve ser fornecido ao dependente (idem).  

 Por fim, em 1977 há a convocação pela Secretaria Geral das Nações Unidas 

para a Conferência Internacional sobre o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito. É 

elaborado um documento que consiste em quatro capítulos, dois deles referindo-se ao 

controle do fornecimento e à supressão do tráfico ilícito, no qual são feitas sugestões 

práticas sobre o planejamento de programas efetivos para a supressão do tráfico em 

todos os níveis (nacional, regional e internacional). Tal acordo é revisto e finalizado 

em 1988, e em 1990 passa a entrar em vigor todas as medidas que complementam as 

convenções de 1961 e 1972, diversificando as drogas a serem proibidas, ampliando as 

práticas repressoras e agora com mais países integrantes. A proibição, que de início 

era americana, passa a ser global, ainda que nos moldes americanos. A ONU passa a 

participar ativamente da guerra às drogas, pressionando ainda mais para que outros 

países também aderissem à postura intolerante com as drogas (Escohotado, 1996).  

 O Brasil, fortemente influenciado pela política de drogas internacional 

liderada pelos Estados Unidos, adota a política proibicionista, almejando extinguir a 

produção, circulação e consumo de substâncias psicotrópicas. Em 1976, em plena 

ditadura militar, adveio a Lei de Entorpecentes (nº 6.368), cujo art. 1º estabelecia ser 

dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e repressão ao tráfico 

ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física 

ou psíquica; ao passo que o art. 2º proibia, em todo o território brasileiro, o plantio, a 

cultura, a colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa 

ser extraída substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica 

(Santos e Oliveira, 2012). 

 A política brasileira era, em suma, uma continuidade da política proibicionista 

americana endossada e preconizada em âmbitos globais pela ONU, no qual o combate 

de drogas baseava-se na estrutura constituída pela Convenção Única de Nova Iorque 

sobre Entorpecentes (1961) e pelas Convenções de Viena sobre Substâncias 

Psicotrópicas e Tráfico Ilícito de Entorpecentes de 1971 e 1988, que estabeleceram 

um modelo uniforme e concordante de controle às drogas, defendendo a 

criminalização do comércio e do uso, sob pena de retenção. Permanecia excluída 
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qualquer possibilidade de medida de Redução de Danos, como a doação de seringas 

descartáveis, além do não reconhecimento de direitos das comunidades e povos 

indígenas em relação ao uso de algumas substâncias classificadas como 

entorpecentes, ainda que fossem tradicionais e fundamentais para a cultura desses 

povos. Toda discussão que tocasse a possibilidade de um uso medicinal de alguma 

droga até então ilícita residia na marginalidade. 

 

 

4.4 - As consequências da proibição 

 

 A política proibicionista assume, portanto, a forma da repressão. O extermínio 

total e definitivo da produção de drogas ilícitas é o ideal divulgado desta ampla 

política, visando um mundo livre de drogas. Nenhum lema seria mais adequado do 

que o famoso War on Drugs, uma vez que a forma de enfrentamento se dá na maior 

parte das vezes com poderio militar. Quantias exorbitantes são gastas anualmente na 

compra de armamentos de última geração, assim como implantação de bases militares 

internacionais em localizações estratégicas. Segundo Fiore (2012), como o tráfico é 

uma atividade de lucro hipertrofiado, parte significativa dos ganhos pode ser usada 

para a compra de armamentos e para corromper setores da burocracia estatal. A 

produção e o comércio de drogas ilícitas são, junto com o tráfico de armas, o maior 

mercado criminoso do mundo. Contra tal, o Estado reage de forma repressora e 

coercitiva. Segundo Escohotado (1997), a base da intervenção coercitiva sobre o 

entendimento alheio é a alegação de que determinadas substâncias provocam 

embrutecimento moral e intelectual, e por isso mesmo são estupefacientes, ou seja, 

são necessariamente nocivas ao uso humano. O argumento proibicionista parte da 

premissa de que há drogas que são ruins em si, e que, independente do uso e da 

quantidade, apresentam um risco inaceitável e devem, portanto, ser severamente 

proibidas. Apenas um argumento desta esfera pode validar a distinção entre drogas 

lícitas e ilícitas, justificando uma violenta repressão sobre algumas substâncias e a 

permissividade com intensa publicidade de outras. Por que o ópio, por exemplo, é 

proibido, enquanto o tabaco permanece lícito? A justificativa proibicionista reside 

essencialmente na esfera toxicológica. Há uma cisão dual entre drogas estupefacientes 

e drogas toleradas, ainda que, veladamente, opere a lógica do controle social e do 

lucro. 
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 Aprofundando mais tal premissa proibicionista apontada por Escohotado, a 

visão difundida e defendida é de que algumas drogas são nocivas em si, esgotando sua 

manifestação em aspectos negativos e nocivos, tais como dependências, loucura, 

overdose e morte. A poderosa mídia americana difundiu em larga escala dados 

manipulados que preconizavam a demonização de determinadas drogas, e, 

consequentemente, de seus usuários. Frente a estas drogas, apenas a abstinência era 

vista como algo saudável, uma vez que todo uso possível das drogas ilícitas já era 

aprioristicamente nocivo e deveria ser evitado e combatido. Segundo Sodelli (2010), 

as práticas derivadas do modelo proibicionista se pautam em modelos intolerantes e 

repressores, uma vez que objetam o fim de toda produção, cultivo e tráfico, assim 

como o fim de todo e qualquer consumo de drogas ilícitas. As práticas preventivas 

proibicionistas, portanto, se pautam no medo, uma vez que almejam com que os 

jovens não experimentem qualquer substância ilegal, visando a abstinência. No 

entanto, as drogas que mais causam danos à sociedade, tais como álcool e tabaco, 

permanecem em segundo plano. Outra característica do modelo preventivo 

proibicionista é o medo, uma vez que o formato convencional é uma explicitação de 

informações negativas em relação à nocividade de cada droga. No Brasil há um 

projeto amplamente difundido nas escolas públicas e estaduais, o PROERD - 

Programa Educacional de Resistência às Drogas, e é aplicado por policiais militares. 

A partir da perspectiva proibicionista, o dualismo bem e mal, certo e errado, 

abstinente e drogado faz-se presente, evidenciando a fragilidade do projeto. A 

complexidade da questão é abandonada, e as drogas lícitas, tais como cerveja (álcool) 

e tabaco, são secularizadas. O prazer possível é ignorado, assim como a possibilidade 

de um uso controlado ou habitual, ainda que de drogas ilícitas.  

 Segundo Rodrigues (2002), a unanimidade em torno da urgência de se 

combater o tráfico de drogas no continente americano, unanimidade que não se 

verifica em temas institucionais de defesa da democracia, dos direitos humanos e da 

liberalização do comércio, está amparada em lastros morais e saberes médico-

sanitaristas. Forte (2007) ainda complementa: Uma vez banida da legalidade, a 

malignidade da droga não está mais na sua toxicologia, no seu potencial destruidor da 

razão livre, mas, sim, na sua ilicitude. É a ilicitude que torna a droga má, que a faz 

agente do mal.  

 Escohotado (1997) aponta que a argumentação objetiva crítica, pautada nesta 

demonização da droga ilícita, entrou em crise quando toxicólogos do mundo inteiro 
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concordaram em declarar indefensável o conceito oficial de estupefaciente, e o 

próprio Comitê de Peritos da OMS (Organização Mundial de Saúde) se desentendeu 

em relação a esse conceito por considerá-lo a-científico, instalando uma crise nas 

premissas mais básicas da politica proibicionista. Nenhum pesquisador conseguiu 

precisar em termos biológicos, neurológicos ou psicológicos por que certas 

substâncias eram chamadas estupefacientes e outras não. A premissa fundamental que 

validava a repressão do cultivo e consumo da droga ilícita é posta em cheque. No 

entanto, a lei não muda efetivamente, mas apenas passa para o âmbito ético-legal, 

refletido num sistema de listas que marcavam a transição do simples controle prévio à 

proibição ulterior. Tal crise não instaura uma mudança drástica na política de drogas 

em âmbito global, com medidas legislativas que se apoiassem não mais em interesses 

socioeconômicos e em essenciações demonizadoras e redutoras de substâncias; mas 

instaura leis que se afirmam sem exposições científicas, justificativas válidas ou 

coerência farmacológica. Fundamentando-se em certo grau de arbitrariedade, a 

solução última foi declarar que todos os Estados deviam zelar pelo estado anímico dos 

seus cidadãos, controlando quaisquer substâncias psicotrópicas. A postura 

proibicionista, portanto, permanece. Por mais que alguns princípios proibicionistas 

passem a ser questionados em seus alicerces fundamentais, o desdobramento político 

destes princípios permanece vigente. O dualismo lícitas e ilícitas transforma-se em 

dogma.  

 O controle e repressão de substâncias chega à população de maneira ampla. O 

Estado preconiza campanhas preventivas com lemas como drogas, to fora! ou sou 

careta, drogas bah!, evidenciando mais uma vez o caráter precário, uma vez que, 

remetendo-se às drogas ilícitas, deixa o jovem exposto à implacável publicidade do 

tabaco e do álcool, que praticamente sequer são vistas como drogas. Mais: tal 

campanha deixa de fora as incontáveis possibilidades de uso de drogas ilícitas, que 

vão do uso controlado à dependência. Os discursos proibicionistas passam a não ser 

mais questionados, o poder atrelado ao Estado em interferir na liberdade individual 

não é mais posta em jogo e a repressão é aceita - para a maior parte da população, 

com aplausos e apoio incondicional. Segundo Passetti (1997, p. 79),  

 
A democracia midiática, criando a sensação da participação e da 
escolha informada aos cidadãos cada vez mais seduzidos aos 
preceitos e relações de poder pautadas pelo relativismo cultural, 
contribui para a reprodução de uma sociabilidade autoritária 
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fundada na suposta capacidade do Estado em pacificar a violência 
original.  
A associação do uso ou tráfico de drogas com a violência 
desmesurada é praticamente imediata. Para o combate ao traficante 
busca-se o uso dos aparatos militares; para o consumidor, as ações 
policiais de rotina apontando para a causalidade determinista da 
droga explicada pelo discurso médico ancorando o farmacológico e 
o sociológico legitimando a continuidade da dicotomia usuário-
traficante.  

   

 É explicitada acima a visão cotidiana da população em geral sobre 

proibicionismo, assim como de suas justificativas associadas à sua enorme aceitação e 

adesão. O predomínio do discurso policialesco e farmacológico essencialista anuncia 

o próprio limite velado do discurso proibicionista. No amplo discurso midiático, a 

droga é correntemente associada à violência, gerando uma justificativa de que ela 

deve ser de fato combatida. No entanto, a associação direta e causal que conecta o uso 

de drogas com o aumento da violência não pode ser baseada em dados empíricos, mas 

em um preconceito ou manipulação midiática. Segundo Fiore (2012),  

Funcionando sem nenhum tipo de regulação, o comércio dessas 
drogas envolve, na maior parte das vezes, exploração de trabalho, 
inclusive infantil, contaminação ecológica, corrupção de agentes 
públicos e, o que é mais grave, utilização de violência armada para 
demarcação de interesses e outros conflitos. É importante lembrar, 
nesse último ponto, que, diferente do que pregam os defensores da 
proibição, os dados empíricos não relacionam o consumo de drogas 
à violência, mesmo na dinâmica própria do comércio ilegal. Países 
da Europa Ocidental, por exemplo, têm, proporcionalmente, mais 
consumidores de drogas ilegais do que a maior parte dos países da 
América Latina, mas tanto o consumo como o comércio dessas 
substâncias se dão de forma muito menos violenta. Ou seja, a 
violência do comércio de drogas responde aos contextos em que ele 
ocorre e, portanto, ele acentua a desigualdade internacional e 
intranacional. 

 

 Podemos apontar, portanto, consequências amplas e negativas associadas à 

criação e manutenção da política proibicionista. Não há apenas a restrição individual 

em favor de uma política mais ampla na qual substâncias específicas são 

transformadas em ilícitas, ao mesmo tempo que outras são vinculadas a uma intensa 

publicidade pró-uso. Entre outras consequências da política proibicionista, podemos 

citar a criação de um forte poder paralelo (tráfico), consumo de drogas com pouca 

qualidade e em condições marginais, desperdício de enormes recursos financeiros em 

uma política pouco efetiva e explosão do número da população carcerária. Os 

usuários, a partir de uma lógica que torna possível um tráfico, mantém um contato 
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direto com o crime organizado para a obtenção da droga, expondo-se não apenas ao 

risco que a droga oferece, mas também ao do crime. Muitas vezes é a própria ilicitude 

da droga que cria um clima de transgressão associada, por exemplo, à onipotência e à 

virilidade, no qual os jovens são os mais vulneráveis. A campanha proibicionista e sua 

essenciação da droga em algo ruim em si (drogas matam!) acabam não raras vezes 

criando um efeito reverso, seja curiosidade, seja vontade de transgredir.  

 No entanto, diferente das drogas lícitas, os usuários de substâncias ilegais 

encontram-se em um grau maior de vulnerabilidade, uma vez que a própria ilicitude 

da droga cria um estigma, própria da concepção criada desde os primórdios da 

proibição, onde a saúde é vinculada apenas à abstinência, e a doença a qualquer tipo 

de uso. O doente, portanto, sendo desde um usuário ocasional ou até mesmo um 

dependente crônico, pode ser encarcerado e tratado contra a sua vontade, uma vez que 

a estupefaciência da droga supostamente o tiraria de seu próprio juízo. Informações 

que poderiam ser oferecidas, fornecendo possibilidades de usos mais seguros, ficam 

vetados, uma vez que a droga é estupefaciente em si, pouco importando a enorme 

diversidade de relações que pode-se ter com tal droga. É criado, assim, o estigma de 

drogado, que dificulta a procura e entrada do dependente em diversos serviços de 

saúde, que muitas vezes acaba por se fixar à margem de qualquer re-inserção social 

ou em algum tratamento adequado. Não à toa existem diversos centros de tratamento 

baseados no anonimato (alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos etc). 

 Enfim, a proibição não necessariamente imputa uma redução do uso, mas o 

transfere para uma esfera na qual não há qualquer controle ou interferência legal. 

Apesar dos danos em âmbitos individuais e sociais, a proibição das drogas não se 

justifica, uma vez que os danos não são evitados, mas muito mais potencializados. 

Curiosamente, o século do proibicionismo foi o século do crescimento do consumo de 

drogas. Não é seguro vincular o aumento do consumo de drogas ilegais à política 

proibicionista, seria inferir uma causalidade entre dois fenômenos que ainda não é 

demonstrável e evidente por si própria. No entanto, não é qualquer equívoco inferir 

que a política da proibição falha em seus objetivos divulgados, não erradicando a 

produção, distribuição e uso de drogas ilegais, ilustrando que um fenômeno complexo 

não pode ser solucionado por uma regulação repressora. Fiore (2012) descreve 

criticamente a falência da atual política proibicionista:  
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Como muitas outras formas de violência, as vítimas e os algozes 
dessa guerra são oriundos, em sua maioria, das camadas mais 
pobres e estigmatizadas de seus países. E a atuação das polícias se 
concentra normalmente em cima do mercado varejista, o mais 
exposto e ocupado pelos que menos lucro têm com esse comércio. 
Os bilhões que o tráfico movimenta, no entanto, continuam 
circulando pelos mercados com maneiras diversas de tornar o 
dinheiro legal. Ano após ano, medidas de inteligência no combate à 
lavagem desse capital são anunciadas, mas seu impacto no tráfico é 
pífio. 

 

 A falência da política se dá exatamente em um ideal utópico que não 

corresponde ao factível, ideal este criado enquanto justificativa para interesses 

econômicos não declarados. Ao divulgar o aparente objetivo e dissimular os reais 

interesses da proibição, a mídia cumpre seu papel, ainda que pautando-se em um 

simplismo maniqueísta: bom-mau, saúde-doença, lícito-ilícito.  

 No proibicionismo o ϕάρµακον (fármacon) se essencia em veneno: é perdida 

qualquer possibilidade mais ampla e complexa de lidar com as drogas. A pluralidade 

constitutiva é dissimulada em um simplismo esquizo-paranoide: ou é boa, a lícita; ou 

é ruim, a ilícita. A política proibicionista se apoia na restrição de modos-de-ser de um 

ente que até então era considerado a partir de sua multiplicidade. Resta apenas a 

unicidade fenomênica que reduz a droga em coisa-nociva-em-si. A ciência se 

reconcilia com a sua origem grega aristotélica: droga vira, enfim, substância. 

 

 

4.5 - Redução de danos (RD) 

 

 Apenas quando este preconceito pautado em um dualismo simplista (bom e 

mau, lícita e ilícita, saúde e doença) for desmantelado é que podemos ter acesso a uma 

forma mais coerente para lidar com as drogas, forma esta não mais pautada em 

interesses econômicos escusos, mas visando realmente resultados que tragam não só 

mais saúde para a população, mas também mais liberdade e autonomia para lidar com 

seu próprio corpo, uma vez que a política proibicionista tem sido inefetiva para tratar 

com êxito a questão das drogas; mais, ela vem potencializando danos que poderiam 

ser evitados e que só emergem na presença da política proibicionista. A RD surge 

exatamente das brechas e do fracasso deixados pela política proibicionista.  

 No início dos anos 20 a Inglaterra passava por uma situação preocupante: 

inúmeros usuários problemáticos de drogas derivadas do ópio (opiáceos) 
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apresentavam uma condição de difícil manejo. Ao mesmo tempo em que o uso era 

feito em condições precárias, facilitando a disseminação de doenças e contaminações 

a partir de um uso descuidado e vulnerável a infecções, o tratamento se mostrava 

ineficiente em grande parte dos casos, uma vez que a abstinência não se aplicava 

enquanto uma prática viável e efetiva. É a partir desta condição de impasse que a RD 

passa a ser pensada. Sodelli (2010) relata que em 1926 é lançado um relatório com 

recomendações que iam na direção contrária da prática até então vigente (e não bem 

sucedida). Sir Humphrey Rolleston com seu hoje famoso Relatório Rolleston 

estabelece o direito de os médicos ingleses prescreverem suprimentos regulares de 

opiáceos a dependentes destas drogas. Tal prática visava controlar a intensa síndrome 

de abstinência que a dependência destas drogas criava, assim como promover um 

tratamento mais eficaz, ou seja, um processo gradual de abandono do uso da droga. A 

interrupção brusca do uso de opióides na maior parte das vezes incorria em fracasso, e 

foi percebido que a administração mínima e regular da droga possibilitava ao 

dependente uma vida produtiva, tornando viável uma gradativa retomada do controle 

de suas escolhas. A interrupção brusca do uso e visada da abstinência a todo custo era 

um entrave para que o dependente pudesse aos poucos alcançar qualquer grau de 

independência em relação à droga.   

 Na Holanda, ao longo da década de 80, a Redução de danos ganhou uma 

maior dimensão com usuários de drogas injetáveis. Após o reconhecimento da 

disseminação do vírus da Aids através de usuários de drogas injetáveis e com a 

reafirmação de um problema já mais antigo, a disseminação da hepatite pela mesma 

via, começa-se a distribuir seringas descartáveis para que não houvesse mais o 

compartilhamento, evitando, assim, contaminações que poderiam ser evitadas com 

certa facilidade. Tal prática, por mais que gere muita resistência e no mais das vezes 

seja associada ao incentivo de um uso de substância ilícita, surte efeitos positivos em 

curto prazo, e vai aos poucos se consolidando como uma prática aceita em âmbito 

cada vez mais amplo e com comportamentos cada vez mais diversos.  

 A RD, portanto, configura-se enquanto um conjunto de políticas e práticas 

cujo objetivo é reduzir os danos associados a algum comportamento, podendo estar 

atrelado ao uso de drogas ou não. Com o problema da Aids, por exemplo, a RD pode 

atuar junto ao uso de drogas (prevenção da contaminação através do 

compartilhamento de seringas), mas pode se dar também em outras vias, como 

distribuição e incentivo do uso de preservativo. Além das já citadas trocas de seringas, 
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terapias de substituição e consumo em salas seguras, muito utilizadas neste começo da 

RD, hoje ela se amplia a outros tipos de drogas, não só às injetáveis. Em relação ao 

álcool, uma prática de RD é restringir de forma legislativa uma idade mínima para 

beber, assim como criar leis mais severas no que tange o hábito de dirigir sob o efeito 

de bebidas. Práticas de RD realizadas durante o uso do álcool também podem ser 

bastante eficazes, tais como o incentivo de comer algo antes de beber e instruir o 

usuário a beber devagar, conhecendo o próprio nível de alcoolemia. Tais atos não se 

manifestam de forma proibitiva, apenas restringem e regulamentam um uso, criando 

condições mais propícias para um uso seguro e dificultando usos considerados mais 

problemáticos. Na RD, a abstinência não é a única meta, o uso é aceito e torna-se 

possível de ser repensado, remodulado.  

 A RD, portanto, almeja a prevenção de alguns danos, minimizando prejuízos 

que podem ser evitados, não mais visando o não-uso de drogas. Talvez a mudança 

mais importante perante o proibicionismo é a suspensão da carga moral. Enquanto o 

proibicionismo carrega a premissa de que drogas ilícitas são estupefacientes e devem 

ser evitadas, a RD não parte da premissa de que há drogas nocivas em si, mas sim 

usos problemáticos, havendo inúmeras modalidades de uso de cada substância 

psicoativa. O método preventivo, partindo desta nova ótica, não se dá na clássica 

prevenção às drogas, mas sim prevenção a um uso nocivo de drogas. Sodelli (2010) 

inovadoramente descreve este modelo preventivo enquanto um modelo que reduz 

vulnerabilidades, uma vez que não atua no posicionamento moral-impositivo do não 

use drogas, muitas vezes veiculado através do medo; mas sim do trabalho reflexivo 

que conduz ao pensamento autocrítico e que conduza a escolhas pensadas, ainda que 

possa envolver algum tipo de uso de drogas. A dualidade uso de drogas - abstinência 

é abandonada, e a prevenção passa a lidar com as mais diversas modalidades do uso, 

objetivando manter a liberdade e estimular o autocuidado. É um inegável ganho da 

RD em relação à postura proibicionista. Abandona-se a ingenuidade maniqueísta.  

 Em âmbito legislativo, a política de RD é crítica no que se refere ao cenário 

atual, ainda bastante carregado de premissas morais que visam a abstinência e que 

consideram algumas drogas estupefacientes, mantendo-nas ilícitas. No mais das 

vezes, o caminho defendido é o da descriminalização da maior parte das condutas 

hoje criminalizadas. A descriminalização das drogas, unida à regulamentação e à 

restrição, pode oferecer um paradigma menos moral e mais funcional, desmantelando 

todos os problemas gerados pela ilegalidade, tais como o tráfico e toda violência dele 
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gerada. A restrição e regulamentação sugerem uma postura semelhante à produção e 

comercialização de medicamentos controlados, na qual há uma fiscalização 

permanente, proibição de propaganda e controle administrativo. Na ótica da RD não 

deveria existir mais, portanto, a divisão entre lícitas e ilícitas, uma vez que os 

interesses velados da proibição não se sustentam e não devem ser perpetuados. Em 

vez de drogas estupefacientes passa-se a pensar em usos problemáticos e/ou nocivos. 

A maior restrição e regulamentação se aplicam também às drogas lícitas, tais como 

inibição da propaganda de tabaco e álcool. Se a RD pode ser considerada liberal no 

que tange drogas hoje ilícitas, no âmbito das lícitas ela pode ser considerada 

conservadora, uma vez que a minimização de danos passa a englobar e enfrentar o 

forte mercado das lícitas, tais como tabaco e álcool.  

 

 

4.6 - Das políticas à armação 

 

 Foi explicitada a gênese de cada uma destas abordagens para lidar com a 

questão das drogas, assim como suas respectivas características. Elas podem ser 

consideradas antagônicas entre si. O que elas possuem, no entanto, em comum?  

 Passaremos agora a realocar as duas políticas descritas, ainda que partam de 

posturas e objetivos diametralmente opostos, no mesmo horizonte hermenêutico. 

Realocaremos cada uma dessas possibilidades no interior do horizonte da consumação 

da Modernidade, horizonte este marcado pela dissolução das formas suprassensíveis 

em uma redução ao âmbito ôntico, no qual tudo se desvela a partir do seu caráter 

factível enquanto ente disponível. Entes se desvelam enquanto plenamente presentes, 

sendo possíveis o cálculo, a manipulação e a produção sem limites. Ambos, 

proibicionismo e RD, se dão em um mundo tecnicamente determinado, no qual o ente 

em sua totalidade é já desvelado enquanto fundo de reserva. A armação (Gestell) é 

exatamente o desvelamento do ente em sua totalidade enquanto disponível sob a 

lógica da factibilidade, uma vez que o ente se manifesta enquanto ente disponível ao 

uso e abuso humano, ele torna-se calculável e instituído. Ambas as políticas só 

surgem e vigoram a partir deste horizonte. Além de todas as diferenças, há uma 

comum unidade, há um mesmo horizonte hermenêutico possibilitador.  

 Considerando a relação do homem com as drogas, é possível afirmar que 

sempre houveram preocupações e restrições. O uso crescente ao longo do último 
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século e que hoje se configura enquanto compulsão tornou possível a derrocada da 

política proibicionista, que visa (ou se justifica) através de um ideal: um mundo livre 

das drogas (pelo menos as ilícitas, consideradas estupefacientes). A RD se dá 

exatamente considerando o caráter inacessível deste ideal. Com a meta de um mundo 

livre de drogas sendo desmantelada, observamos uma mudança do foco: não mais 

visando a abstinência, mas reduzindo as decorrências do uso de drogas que, apesar de 

nocivas, continuarão ocorrendo. A RD parte, portanto, da suspensão do ideal 

proibicionista e finca os pés na possibilidade de efetuar ações que surtam efeitos 

positivos. Na RD, a lógica metafísica da proibição é abandonada para dar lugar a 

medidas funcionais e que muitas vezes se apoiam em medidas sanitaristas (e não 

político econômicas, como o proibicionismo). 

 A mudança do paradigma proibicionista e guinada da RD acompanha de 

forma semelhante a mudança de uma forma metafísica de conhecimento para uma 

forma pós-metafísica. Sem mais qualquer dimensão suprassensível (Deus/mundo livre 

de drogas), o conhecimento se dissemina nas mais diversas ciências naturais, espaço 

no qual predomina a funcionalidade, com padrões normativos claramente 

pragmáticos. Em outras palavras, a metafísica busca a coisa em-si, suprassensível e 

inacessível; enquanto o mundo pós metafísico permanece no seio do fenômeno e das 

ciências naturais, que com a derrocada positivista sustenta-se na dimensão efetiva que 

pode ser positivamente apreendida, experimentada e confirmada. O ideal da 

abstinência passa a ser suspendido, dando lugar a uma constatação: as pessoas usam e 

vão continuar usando drogas. Em suma, a proibição mira um ideal inatingível, 

enquanto a RD busca movimentar-se da melhor forma possível no factível - ainda que 

esteja previsto algum tipo de dano ou prejuízo. 

 Poderíamos efetuar esta tentadora correlação entre a política proibicionista e o 

modelo dual-metafísico de conhecimento, e da RD e o surgimento das mais diversas 

ciências com a pulverização de Deus e de toda outra dimensão transcendental. Isto 

seria, no entanto, apressado. As reais motivações proibicionistas surgem do mesmo 

horizonte da RD. Devemos realocá-las sobre o mesmo mundo, com a mesma verdade 

histórica, na mesma compreensão de ser (Seinsverständnis).  

 Se a nossa época é marcada por uma total supressão de dimensões 

transcendentais e pelo domínio incondicional de saberes ônticos, a Morte de Deus 

instala uma condição valorativa substitutiva. As ciências naturais passam a herdar o 

poder uma vez concedido por Deus. A residência no cerne dos acontecimentos 
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fenomênicos e que agora não remetem mais para qualquer dimensão ideal 

suprassensível passa a estruturar de forma fundante tudo o que surge a partir de então. 

Técnica é, para Heidegger, exatamente a verdade histórica que reafirma o caráter 

exploratório do mundo e provoca o ser-aí a ser a partir desta lógica. Técnica é a 

abertura de um mundo histórico, não um meio para um fim. Nesta verdade, vige a 

armação (Gestell), que é exatamente a configuração do mundo contemporâneo, no 

qual tudo se mostra enquanto fundo de reserva e no qual o ser-aí é absorvido nos 

padrões normativos de producão. Quando todos os entes estão disponíveis, tudo é 

factível. A droga, sendo realocada no interior desta verdade histórica, manifesta-se de 

uma forma técnica bem específica, horizonte este mais amplo que fundamenta tanto a 

política proibitiva como a prática de RD. Se antes era utilizada de forma mais 

circunstancial em contextos medicinais ou até mesmo em experiências mítico 

religiosas, a Morte de Deus (Nietzsche, 2001), que deixa o vazio valorativo 

(niilismo), possibilita a derrocada técnica, já sempre desvelando a droga enquanto 

ente passível de manipulação e uso. Já para Heidegger, técnica é exatamente o 

acontecimento do ocidente marcado pela morte de Deus enquanto abandono 

consumado do ser. Vige apenas a ciência do ente, e não a meditação de sua 

possibilitação. 

 Velho (1997, p. 67) descreve a droga no cenário atual:  

 
O desenvolvimento dos mecanismos de mercado e a valorização de 
alguns desses produtos sem dúvida alteram esse estado de coisas. 
No momento em que a maconha, a cocaína ou seja lá o que for 
entram no mercado e passam a  ser objeto de especulação, essa 
situação de relativa estabilidade de grupos inseridos na sociedade 
complexa moderno-contemporânea - que antes consumiam dentro 
de certas regras, de certas convenções - se altera, porque passa a ser 
um bem de mercado, e um bem escasso, ligado à situação de perigo, 
risco. A substância tornada ilegal, clandestina, vale cada vez mais e 
é fonte de disputa, de enormes lucros e da possibilidade de algumas 
das maiores jogadas de capital que se possa imaginar no mundo 
contemporâneo; o consumo se altera. Aquele consumo que era mais 
localizado em certos grupos culturais, em certas minorias, em certas 
faixas da sociedade, passa a ser ditado não mais pela lógica dessas 
tradições ou pela lógica desses grupos, mas pela lógica de mercado, 
do capital.  

 

 O autor descreve de forma bastante clara a possibilidade de alteração da 

relação do homem com a droga e explicita como o uso hoje ocorre, ou seja, ele 

contextualiza a imersão da droga no horizonte técnico, que apropria o homem a 

corresponder a esta verdade do ser. Levando Heidegger e Ser e tempo às últimas 
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consequências, o ser-aí se realiza sempre a partir do mundo no qual ele é jogado. 

Sendo um mundo técnico, o ser-aí se conformará a lógicas eficientes de produção, 

distribuição e consumo nos quais tudo o que é encontra-se disponível e manipulável.  

  Tanto a proibição quanto a RD encontram-se neste mesmo horizonte de 

aparição e só são a partir dela. Tudo o que é conduz a técnica, ainda que não 

percebamos, ainda que sejamos impelidos a corresponder a ela de forma velada a 

partir de um processo aparentemente cada vez mais intenso de absorção em meio ao 

esquecimento do ser.  

 A demonização da droga é ingênua, uma vez que parte de um seccionamento 

da droga excluindo o mundo na qual ela aparece, esquecendo a apropriação de tudo o 

que existe a partir de uma medida ontológica. No entanto, não devemos demonizar a 

técnica moderna em vez da droga, uma vez que encontramo-nos incontornavelmente 

imersos neste horizonte inexorável. O esforço é muito mais de compreender a droga 

neste campo hermenêutico, o que possibilita uma maior e mais ampla caracterização 

da droga, do abuso, da dependência e da compulsão recentes. Tal tematização em 

âmbito ontológico nos permite suspender as correntes e limitadas secções científicas 

que sempre já explicam (no sentido diltheyano) partindo de domínios ônticos 

pertencentes às ciências particulares. O método hermenêutico fenomenológico realoca 

e remundaniza o fenômeno, compreendendo anteriormente o acontecimento 

apropriador (Ereignis) que dá voz aos fenômenos de nossa época. Técnica é 

acontecimento apropriador, é verdade, é um fundamento histórico.  

 Uma vez que o ser-aí não possui uma forma originária e essencial de já lidar 

com seu próprio corpo, ele sempre receberá do mundo sedimentado as compreensões 

correntes do que é um corpo. O uso de drogas na contemporaneidade deve ser 

contextualizado a partir do acontecimento apropriador da técnica, no qual o ser-aí 

perde a alma e rende-se à predominância do corpo físico, orgânico e biológico. Toda 

dimensão suprassensível perde sua efetividade. As drogas estarão exatamente em 

conexão com este corpo, na qual ambos se desvelam enquanto passíveis de 

manipulação, controle, esmiuçamento científico e supressão de mazelas a ele 

atreladas. O desvelamento dos entes enquanto disponíveis torna possível o 

mapeamento seguido de um incessante tamponamento de todas as penúrias. E talvez 

poucas coisas tamponem lacunas tão bem como as drogas. 

 Tanto a proibição quanto a RD surgem quando a verdade dá-se pela 

disponibilidade de tudo o que existe. O fim da metafísica desvela um mundo bastante 
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específico, no qual os entes se mostram enquanto disponíveis, ao passo que toda 

dimensão ontológica é perdida. A natureza desvela-se, por exemplo, como 

disponibilidade de recursos naturais e como fundo de reserva de energia (Heidegger, 

1953/2000). Água é reserva hídrica. O petróleo é combustível fóssil, passível de ser 

utilizado através de exploração, transformação e produção de bens de consumo 

diversos. Os entes desvelam-se enquanto passíveis de exploração, transformação, 

armazenamento, distribuição e consumo. Até mesmo o lixo é disponível sob a ótica da 

reciclagem e reaproveitamento, o gás da decomposição de dejetos, citando um 

exemplo, pode ser manipulado, aproveitado como combustível, fornecendo energia 

para técnica moderna sustentar seu ritmo vertiginoso de produção. Entes se desvelam 

como fundo de reserva e o mundo é constituído a partir desta armação (Gestell). Vige 

a manipulação e produção dos entes em meio a uma ilimitada factibilidade.  

 A proibição deve ser acessada além de suas justificativas idealizadoras e 

utópicas de um mundo livre das drogas. Partindo da ótica da armação, a proibição está 

imersa na lógica do desvelamento de tudo o que é como disponível, uma vez que 

requisita o ser-aí a explorar o mundo através da dinâmica técnica. A proibição, como 

foi descrita anteriormente, deve ser tematizada além de sua justificativa amplamente 

divulgada.  

 A justificativa de fachada da preocupação sanitarista apenas ilustra o caráter 

interesseiro e explorador da política proibicionista, na qual até os homens são 

desvelados enquanto disponíveis, sendo passíveis de utilização e manipulação, como 

mostra o exemplo da proibição da maconha, visando a criminalização de uma 

população marginal excedente em época de crise financeira. A droga é apenas um 

foco periférico, quando identificamos o que está de fato em jogo, uma vez que tudo 

vira interesse econômico. O mesmo acontece com os nativos americanos na proibição 

do álcool, uma vez que a formação de sindicatos não era interessante para uma 

determinada camada da população que, através da justificativa sanitarista e ético-

religiosa, proíbe o álcool e fecha os saloons, locais nos quais acontecia a reunião dos 

sindicatos trabalhistas. O homem é aí desvelado como mão de obra, como força de 

trabalho disponível, fundo de reserva, sendo possível, uma vez mais, manipulação e 

controle. O mesmo acontece com os outros entes, tais como as fibras sintéticas e o 

cânhamo. A partir de uma manipulação legislativa, é possível manipular a demanda e 

o consumo por determinados entes, tais como acontece com o mercado das fibras 

naturais, que são restringidas com a proibição da maconha e do cânhamo, e com o 
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consequente impulsionamento das fibras sintéticas. Poderíamos ainda continuar 

citando outros exemplos, tais como o incentivo do mercado de armas na luta contra o 

tráfico, o alto lucro do mercado de drogas lícitas associadas à diversão (álcool e 

energéticos) e à saúde (medicamentos), o alto preço da droga ilícita e a irrigação do 

mercado legal etc. No entanto, tais exemplos são suficientes para explicitar a falácia 

da fachada proibicionista e desvelar os interesses que se fundamentam na 

manipulação de entes disponíveis visando lucros econômicos.  

 Em sua lógica interna não-declarada, a política proibicionista é bem sucedida. 

Ela atinge seus objetivos.  

 A manipulação se desvela enquanto uma possibilidade de lida com os entes, 

seja direta ou indireta, que é o caso dos interesses que subjazem à política 

proibicionista. No entanto, o que devemos compreender é que toda manipulação só 

pode se dar quando os entes já se desvelam em seu caráter disponível. Só pode ser 

controlado o que já se desvela enquanto passível de controle. O controlável já 

requisita e apropria o homem na lógica do controle em meio ao desvelamento do ente, 

enquanto representidade, como fundo de reserva. A verdade historial é anterior e já 

possibilita toda lida com os entes, inclusive a proibição, que carrega a técnica em seu 

cerne, ainda que esta dimensão permaneça no mais das vezes velada. Em geral, além 

de toda a carga ontológica e manipuladora da proibição, reside apenas o preconceito 

moral e a pseudo-preocupação com a saúde pública; onde, no fundo, predomina o 

pensamento econômico na verdade histórica onde tudo já é disponível enquanto 

controlável e manipulável. 

 A RD é, portanto, a saída que nos retira deste imbróglio explorador e 

manipulador, restaurando a preocupação com a saúde? Seria a RD a escapatória da 

forma técnica de lidar com as consequências problemáticas do uso de substâncias? 

Não. Seria por demais apressado e ingênuo retirar a RD do mesmo horizonte técnico. 

Por mais que passe a questionar o caráter velado da proibição, contrapondo-se à 

política repressora de interesses não declarados, a RD parte de práticas e estratégias 

que visam uma abordagem compatível com a restauração da liberdade individual. 

Obviamente há a retirada de um objetivo indireto de lucros escusos, tais como venda 

de armamentos para o combate ao tráfico e comércio de drogas lícitas. No entanto, no 

contato com os usuários, a verdade técnica faz-se igualmente presente na lógica de 

práticas que busca, antes de mais nada, efetividade. A eficiência é uma das facetas do 

horizonte técnico, uma vez que a planificação disponibilizadora torna possível a 



	   100	  

manipulação e a exploração dos entes a partir de critérios não mais metafísicos, agora 

pautados pela funcionalidade e produção de efeitos benéficos e desejáveis. Na RD as 

ações já são pautadas por critérios técnico-funcionais da factibilidade onde, assim 

como no proibicionismo, predomina o pensamento econômico na lógica da 

disponibilidade. 

 Se a política proibicionista produz uma superpopulação prisional atrelada à 

criminalização de um ato específico, a RD virá exatamente questionar esta nefasta 

consequência, na qual muitas vezes diferentes estratos sociais recebem tratamentos 

diferentes; no entanto, os argumentos são muitas vezes da mesma dimensão técnica, 

criticando o enorme custo de manutenção de penitenciárias, assim como o 

esgotamento da saúde pública com os prejuízos ocasionados pela droga e 

potencializados pela lógica da proibição. Mesmo o sucesso do tratamento dá-se 

muitas vezes sobre critérios econômicos funcionais, uma vez que em grande parte das 

vezes visa a transformação de um dependente problemático e ocioso em um usuário 

funcional, capaz de ser readaptado como mão-de-obra, passível de produção e de 

lucro. Não são raros os momentos em que saúde pública é vinculada diretamente à 

economia, no qual a RD é comumente associada também à redução dos altos custos 

geridos pela proibição.  

 A RD, apoiada sobre disciplinas ônticas, tais como medicina, psicologia e 

biologia, busca um objetivo funcional bastante direto: reduzir danos proveniente de 

algum comportamento que já apresenta algum risco ou prejuízo. Tais ações redutoras 

de danos encontram-se também na mesma ótica técnica, uma vez que buscam 

rearticulações de elementos no interior de um uso circunscrito, tal como a introdução 

de seringas descartáveis, a distribuição de preservativos ou veiculando um material 

educacional informativo preventivo. O uso de drogas já se desvela enquanto passível 

de manipulação e controle, ainda que seja por intromissões pontuais redutoras de 

certos riscos, partindo, no mais das vezes, de uma noção de corpo um físico/orgânico 

proveniente de disciplinas particulares ônticas.  

 Podemos citar alguns exemplos que, de forma sucinta, ilustram o caráter 

técnico da RD. O primeiro ilustra um uso funcional do Ayahuasca, no Brasil mais 

conhecido como Santo-daime, uma bebida utilizada inicialmente pelos incas e hoje 

intimamente associada a inúmeros rituais religiosos. A palavra Aya, do quetchua, 

queria dizer originalmente morto, e huasca queria dizer cipó, ilustrando o caráter 

sagrado da bebida como um cipó do morto, sendo amplamente utilizada em rituais 
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sagrados e de comunicação com o divino. Hoje, no entanto, esta bebida é também 

caracterizada enquanto uma substância psicodélica, ou seja, possui um efeito 

psicoativo perturbador alucinógeno, e é observado em usos que visam combater uma 

dependência de uma droga considerada mais nociva, tal como o alcoolismo, como 

aponta, citando alguns exemplos, Mercante (2009) e dos Santos (2006). Estas 

pesquisas estão entre muitas outras que investigam a possibilidade do uso de uma 

substância psicoativa para combater uma dependência severa de uma outra substância, 

como o alcoolismo, muitas vezes obtendo os resultados positivos desejados, 

ilustrando o caráter funcional da técnica moderna de manipulação dos entes no qual 

tudo já se mostra a partir da lógica funcional da factibilidade. No interior da técnica, 

em meio à planificação ordenadora e calculadora do ente, vige o ilimitado 

(Heidegger, 1989/2015). Uso terapêutico de drogas pode tratar dependência de 

drogas.  

 Um outro exemplo similar é o uso de Cannabis (maconha) para tratar 

pacientes com uma dependência severa de crack. Segundo Labigalini, Rodrigues e Da 

Silveira (1999), a Cannabis pode ser uma substância adequada para combater a fissura 

(craving) proveniente da retirada de uma droga em um caso de uma dependência 

severa, como a do crack. O estudo explicita o sucesso do uso de Cannabis para a 

retirada do crack, sendo que, posteriormente, a própria Cannabis também era 

abandonada pela maioria dos pacientes dependentes, ilustrando uma vez mais o 

caráter técnico funcional de um tratamento que pode, inclusive, usar uma droga 

psicoativa para o tratamento de pacientes com uma grave e reincidente dependência 

de crack. Há inúmeros outros usos médicos mais frequentes que o citado acima, tal 

como o uso de Cannabis no tratamento da Aids (Barsch, 1996), como efeito 

analgésico no combate da dor (Ernst, 1996) e como auxílio no tratamento do 

alcoolismo (Reiman, 2009). Tudo é possível na lógica da factibilidade na qual os 

entes se desvelam enquanto disponíveis e manipuláveis.  

 A RD nem por isto deve ser vista como algo ruim ou negativo, apenas por 

estar fundada, alicerçada e ser operacionalizada a partir do caráter técnico de nosso 

tempo. Sem dúvida alguma esta abordagem é muitas vezes a melhor saída possível 

para situações na qual um prejuízo faz-se iminente ou inevitável. E, de fato, a RD 

representa uma política que não opera com tantos ideais velados, como a política 

proibicionista que, na lógica do lucro, é extremamente bem sucedida; a proibição 

falha apenas em objetivos que funcionam como fachada para sua manutenção (mundo 
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livre sem drogas, extinção da produção e demanda). A RD, como enfrentamento desta 

política, oferece uma forma mais eficaz, dentro dos limites intrínsecos de um mundo 

que, ao longo da história, sempre abrangeu drogas e homens que as usam, oferecendo 

um enfrentamento possível de um problema atual sério: o uso de drogas e suas 

nocivas consequências. Mais: a RD respeita a liberdade individual, não opera 

obrigatoriamente visando a abstinência e nem padroniza o tratamento a partir de 

internações que visam desintoxicar o paciente.  

 No entanto, de forma alguma a RD deve ser vista como uma solução 

definitiva, uma vez que não rearticula o horizonte técnico mais originário no qual se 

dá a proibição; muito pelo contrário, a RD apenas é uma rearticulação mais 

transparente e menos perversa da verdade técnica. Tanto a proibição quanto a técnica 

se fundam sobre o mesmo horizonte. A RD não altera o aparecimento da droga como 

divertimento no interior compulsivo da técnica. A RD é fundada e atua sobre o 

mesmo horizonte hermenêutico no qual os entes se desvelam enquanto disponíveis em 

um incessante tamponamento de todas as indigências, possibilitando a compulsão 

moderna. O ser-aí está imerso nesta lógica, e a RD opera nela, mas não alcança uma 

rearticulação deste horizonte originário. Por mais que ela seja uma prática mais 

funcional e democrática de lidar com a compulsão moderna, ela não alcança o 

desmantelamento deste horizonte técnico no qual a compulsão se concretiza; aliás, ela 

torna-se um conjunto de práticas que sequer tem vistas para este horizonte que 

possibilita seu surgimento, horizonte este marcado fundamentalmente pelas ciências 

particulares que já operam com uma redução ao ôntico, com o mundo natural e com o 

corpo físico-biológico.    

 No interior da verdade técnica, ao passo que o ser-aí se desvencilha de 

qualquer dimensão suprassensível e se alforria de Deus, ele suprime a alma e ganha o 

corpo, passando a ser obediente a um padrão normativo avassalador. O ser-aí passa a 

ser requisitado a corresponder a exigências cada vez mais altas de bem-estar, na qual 

diversão e drogas de abuso se fazem presentes enquanto possibilidades 

disponibilizadas pelo mundo. A libertação da alma se dá concomitantemente a um 

aprisionamento: a restrição a um corpo físico orgânico e a uma decorrente busca de 

prazer e bem-estar. O mesmo ocorre na história dos acontecimentos de ser: junto com 

a dimensão suprassensível, perde-se junto a dimensão ontológica.  

 A partir da verdade técnica, os entes já se desvelam enquanto fundo de reserva 

e tudo atrela-se à economia: a proibição visa a produção de lucro e a RD visa 
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minimizar os danos inevitáveis provenientes do apelo técnico-compulsivo; no entanto, 

ambas possuem o mesmo caráter manipulador dos elementos disponíveis no interior 

de uma verdade técnica no qual tudo se conforma aos processos da produção. E 

quando isto ocorre, quando o homem resume-se apenas ao físico, ele torna-se um 

perseguidor de vivências e escravo do bem-estar, dando origem a fenômenos epocais 

bem específicos, tais como os transtornos alimentares e os comportamentos 

obsessivos visando um ideal de corpo; ou, utilizando outro exemplo, a compulsão de 

drogas, que visa prazer corpóreo, em uma tolerância mínima a qualquer tipo de 

penúria que sempre é desvelada enquanto manipulável e, portanto, tamponável.  

 É irônico, mas toda crise técnica é tecnicamente enfrentada, o que apenas 

reforça a vigência do horizonte técnico. Com isto, vela-se o espaço aberto de decisão 

no qual novos acontecimentos historiais podem se dar. Reina uma cegueira ontológica 

para tudo aquilo que pode não ser técnico e para a própria essência da técnica.  
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5 - O uso de drogas no aí técnico 
 
 
 
5.1 - Da filosofia à psicologia 

 

 O trabalho precisou de uma longa exposição da história da filosofia para 

validar o rigor do método fenomenológico hermenêutico em sua radicalidade. Foi 

necessário que explicitássemos alguns pontos centrais sem os quais não poderíamos 

prescindir. Estes foram, agora de forma sucinta e pontual: a filosofia enquanto 

metafísica, a morte de Deus enquanto fim da metafisica, a autonomia científica frente 

à consumação da filosofia (herança perniciosa), a noção de diferença ontológica, a 

solução hermenêutica fenomenológica, a constituição da história fundada sobre 

compreensões de ser e a tematização do presente enquanto consumação da 

Modernidade (acontecimento apropriador ou essenciação da verdade técnica).  

 No entanto, o trabalho que tematiza drogas e se dá no campo da psicologia 

permanece despatriado: onde há a psicologia na dissertação? Por onde saímos de um 

pensamento filosófico que resgata o âmbito ontológico? Quando pensaremos as 

implicações psicológicas a partir deste cenário técnico descrito após uma extensa e 

hermética discussão filosófica? A partir deste ponto, tentaremos efetuar este vínculo, 

objetando refundar a compreensão de fenômenos a partir de uma meditação 

(Besinnung) não usualmente considerada no interior da psicologia. Tentaremos pensar 

a existência do ser-aí no interior desta verdade e reconduzir o fenômeno do uso de 

drogas para este horizonte técnico. Se a psicologia por muitas vezes fica restrita à 

subjetividade do sujeito, esta pesquisa ruma à subjetividade não-egoica técnica que 

constitui o nosso tempo e apropria o ser-aí em seu interior. O ensinamento basilar de 

Ser e tempo, de forma bastante simplificada, aponta que o ser-aí é fundamentalmente 

estruturado pelo espírito de seu tempo, ele se interpreta de acordo com as orientações 

de seu mundo, sendo jogado e absorvido pelo seu aí. Radicalizando Ser e tempo, a 

filosofia tardia de Heidegger contempla o próprio acontecimento de ser prescindindo 

de qualquer âmbito transcendental. O seer acontece como fundamento, doando ao ser-

aí a sua verdade, apropriando-o e fornecendo-lhe o todo referencial que lhe permite 

ser onticamente. O ser-aí atual é técnico. No entanto, como se dá em termos ôntico-

existenciários a existência técnica? Quais as vicissitudes do ser-aí técnico auto-
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compreendido como fundo de reserva? E como o uso de drogas se coaduna à 

compulsão no uso de drogas?  

 

 

5.2 - O Raio 

 

 É algo inimaginável hoje se aproximar da experiência de contemplar um raio 

há milênios de anos atrás, antes de qualquer explicação científica, como a física e a 

química modernas. Presenciar, durante uma tempestade, um enorme clarão seguido de 

um colossal estrondo deveria ser simultaneamente amedrontador e espantoso. Além 

do pavor e do susto, talvez ficasse a curiosidade da origem do raio. E não à toa 

emergiram nesta época narrativas mítico-religiosas para explicar este e muitos outros 

fenômenos que atraíam a atenção dos mais diversos povos. Zeus e Thor são alguns 

dos mais conhecidos na cultura ocidental, mas são apenas alguns dentre muitos 

elementos que explicavam a totalidade do mundo dentro de uma lógica maior no 

interior de uma cultura específica. Tais formas de explicação mítica, por mais que 

divirjam inteiramente entre si, ilustram um tipo de postura perante a totalidade, uma 

postura de humildade perante forças superiores, forças estas que muitas vezes 

regulavam inclusive os deuses; e a observação do raio permanecia passiva, atenta, 

vislumbrada, de uma pequena humanidade perante o enorme poder do raio. Não é 

acaso que a relação do homem com o todo era também marcada por este 

pertencimento a algo maior, por um divino permeado pelo mistério. Se por séculos o 

raio fora um fenômeno misterioso que atraía atenção por sua beleza e amedrontava 

pela sua intensa agressividade visual e sonora, a atual experiência com o fenômeno do 

raio é bastante diversa. Se sempre foi atribuída uma impressão mítica ao relâmpago, 

hoje estas narrativas metafísicas encontram-se fora de circuito. A ciência moderna as 

torna caducas. Tudo é explicável. Se ainda não são, apenas não são por falta de 

recursos e meios apropriados para se obter acesso a determinado fenômeno em sua 

integralidade de conexões causais.    

 Em um mundo cientificamente constituído, o raio se desvela como uma 

emissão intensa de radiação eletromagnética proveniente de uma descarga 

eletrostática na atmosfera. Todo o encanto suprassensível é retirado, e há um 

esvaziamento mítico. Este esvaziamento não atinge apenas o raio, mas a totalidade 

dos entes. O ente na totalidade, agora plenamente presente, se transforma em 
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explicável: átomos, células, moléculas e microrganismos tiram o poder que um dia foi 

dado aos deuses. A morte de Deus ilustra mais do que um acontecimento pontual, ele 

confirma o ingresso em uma outra época, na qual toda explicação suprassensível 

perde sua efetividade e normatividade. A morte de Deus e de toda explicação 

suprassensível traz à tona o mundo enquanto explicável e controlável, uma vez que as 

ciências naturais tornam possível não só um conhecimento específico de algo, mas um 

certo controle e manipulação dos entes no interior de uma área científica específica. 

Este momento de transição já fora minimamente descrita por Nietzsche (1881/2001), 

ao expor a morte de uma dimensão suprassensível; e por Dilthey (1882/2010), ao 

explicitar o despontar das ciências autônomas da natureza que visavam conhecer um 

objeto particular desarticulado do todo conjuntural. O homem do século 19 vive a 

consumação deste processo e encontra-se imerso nesta estranha época que emerge, 

sempre permeado pelo vazio deixado com a morte de Deus e o decorrente niilismo - 

por mais que muitas vezes esta época se desvele através do otimismo racional, com o 

predominante cientificismo ganhando cada vez mais força e adeptos, sendo agora o 

homem um empreendedor de seu próprio bem-estar e felicidade. Nietzsche, no 

entanto, situa o niilismo além do domínio científico travestido de ordem e progresso 

positivistas que despontam num ingênuo otimismo racional.  

 Como, no entanto, se dá o niilismo no ocidente? Como podem os homens 

matar Deus? Heidegger (1934/2004), sendo profundamente influenciado por 

Hölderlin , aponta que Deuses não morrem, eles são afugentados na impossibilidade 

do homem acolher o mistério do seer. Na falta de ressonância da indigência, Deus e 

deuses colocam-se em fuga. Não há ausência na armação onde vigora o ente como 

presentidade, efetivamente real e disponível; não há indigência, não há a sacralidade 

necessária para deuses. Heidegger interpretará Nietzsche e a morte de Deus 

diretamente ligada ao niilismo enquanto abandono do ser, na verdade técnica de entes 

calculáveis em sua plena presentidade. Metafísica é, para Heidegger, não um engodo 

construído de uma valoração moral, mas o próprio acontecimento do ocidente - a 

nossa própria história e que nos conduz para o presente, no qual o niilismo e morte de 

Deus estão já contidos em seu cerne desde sua origem. Ambos apontam para o 

abandono do ser, para a impossibilidade de alcançar apropriadoramente aquilo que 

possibilita a própria metafísica, uma vez que ela acontece através da pergunta diretriz 

pelo ser do ente no gradativo esquecimento do ser. Para a metafísica há o ente, e mais 

nada (Heidegger, 1929/1999). No interior dela é abandonada e suprimida a diferença 
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ontológica e a indigência na totalidade que regula tanto homens como deuses. É 

esquecido o abismo9 (Ab-grund), o não-fundamento que se essencia e erige todo 

fundamento histórico. Esquece-se que além de toda positividade há uma negatividade 

estrutural. É desta negatividade que deuses podem emergir, é nela que deuses podem 

morar. Na plena positividade e re-presentidade do ente na totalidade, só resta ao 

deuses fugir e se refugiar em um real onde reste ainda alguma ausência.  

 Uma das passagens mais célebres de Heráclito, o obscuro, fala 

especificamente do raio. Diz ele, no fragmento 84: Todas as coisas que são conduz o 

raio (2012, p. 153). A interpretação heideggeriana aponta exatamente para uma 

leitura não metafísica do fragmento, portanto, não interpela em favor de uma 

centralizadora entidade suprassensível do raio (Zeus) que regularia o universo, mas 

sim uma verdade histórica que está presente em tudo o que existe. Heidegger lê nas 

palavras de Heráclito a sua filosofia do ser, interpreta-o enquanto porta-voz de um 

λόγος universal que está em tudo o que existe. Em outras palavras, Heidegger lê a 

compreensão de ser que atravessa todos os entes, dando-lhe o seu fundamento 

histórico. Passando ao vocabulário heideggeriano tardio: a verdade do seer atravessa a 

totalidade dos fenômenos, doando um fundamento para que eles possam se mostrar 

enquanto o que são. Seer, no entanto, não é fundamento inconcusso, mas é sem 

fundamento, é abismo. Seer, ao se essenciar, funda um mundo e se retrai. Seer 

acontece se velando. Apesar das coisas se mostrarem a partir de um fundamento 

histórico que funda uma verdade, há nelas também a sua origem abismal, infundada.  

 Tentando deixar a árdua filosofia de Heidegger mais palatável, a ontologia do 

presente está presente em todos os entes, por mais que ignoremos. Há um horizonte 

hermenêutico que possibilita com que tudo o que é se mostre de tal ou tal forma. A 

compreensão de ser da técnica enquanto produção e efetividade baliza todos os nossos 

comportamentos e fundamenta tudo o que se desvela, esvaziando toda dimensão 

transcendental, reduzindo a totalidade ao âmbito ôntico. Corpo perde a alma, esta 

agora remete-se a aparelho psíquico (psychiche Apparat). Processos espirituais 

(seelische Vorgänge) transformam-se em processos mentais. Ciências do espírito 

(Geiteswissenschaften) convertem-se em ciências humanas. Metafísica, que desde 

Aristóteles é filosofia primeira, hoje carrega uma conotação de uma disciplina 

mística-esotérica, distante da realidade natural efetiva calculável. Morte de Deus e o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Abismo (Abgrund) é formado por duas palavras: Ab (negação) e Grund (fundamento, fundo, razão). 
No contexto heideggeriano se remete à plena impossibilidade de fundamentos.    
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decorrente niilismo, para Heidegger, se remetem ao abandono do ser. A assunção do 

ente produzível a partir da lógica da factibilidade implica um afastamento da própria 

possibilitação do surgimento deste horizonte técnico. Há um obscurecimento do 

caráter infundado de todo acontecimento histórico. Vige apenas o ente como 

presentidade.   

 Efetuando uma ontologia do presente, buscando a medida ontológica que 

funda todos os fenômenos de nossa época, o raio de Heráclito não representa nada 

mais do que a dimensão ontológica, ainda que figurada na sacralidade de Zeus, aquilo 

que não se confunde com o meramente terreno - e que está de alguma forma presente 

em tudo o que é terreno. O próprio raio confirma a afirmação de Heráclito e a 

interpretação heideggeriana: hoje não há nas coisas nada mais do que leituras 

científicas, leituras estas que sempre já interpretam o raio enquanto uma descarga 

eletromagnética, ou como a morte enquanto o cessar irreversível das atividades 

orgânico-biológicas de determinado organismo. Há o domínio incondicional das 

ontologias particulares científicas em uma planificação ôntica, no qual tudo o que é se 

desvela como disponível, manipulável, produzível, factível. A totalidade dos entes só 

se manifesta a partir da abertura técnica. Os entes se dispõem na lógica técnica através 

da armação (Gestell), na qual toda dimensão externa à fenomênica é esvaziada, 

restando apenas uma organização científica de controle e manipulação dos entes 

naturais. Vige uma verdade histórica na qual tudo se desvela enquanto disponível sob 

a lógica da factibilidade. O raio, o elemento sagrado, no entanto, permanece 

subjugado e obscurecido sob o império do ente. Na técnica, todo aspecto negativo e 

nadificante é esquecido, fica-se apenas com o plenamente presente, calculável, 

manipulável e disponível. Perde-se o raio, fica-se com as coisas, ainda que elas só 

sejam conduzidas pelo raio, ainda que o raio esteja em seu cerne. Em toda presença 

do ente subjaz uma ausência estrutural. Quanto mais presente o ente, mais encoberta 

esta ausência. A história da metafísica é a história do encobrimento paulatino desta 

ausência constitutiva e da crescente presentificação do ente. A nossa história é a 

consumação máxima desta ausência (do seer), na qual a linguagem se volta 

completamente ao ente enquanto presentidade disponível. 

 De forma sucinta, tudo o que existe só se manifesta através de um 

acontecimento histórico originário. Tudo o que existe conduz este acontecimento que 

apropria o ser-aí a partir de verdades históricas que fundam padrões impessoais e 

normativos de mundo. Por mais que permaneça esquecido na maior parte das vezes, 
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este acontecimento apropriador (Ereignis) está em tudo o que é, e as mais diversas 

coisas só se dão através de sua originariedade abismal, ou seja, sem-fundamento, 

apropriando-se e sustentando-se dela. Mundo, para a filosofia tardia de Heidegger, 

remete exatamente a isto: uma essenciação do seer, uma unidade essencial erigida 

sobre um acontecimento apropriador, um fundamento histórico que abre uma clareira 

e ilumina todos os entes para que eles possam se manifestar, a determinação 

fundamental do ser do ente na totalidade (Heidegger, 1989/2015). 

 Em diversos escritos tardios, Heidegger aponta para a constituição do mundo a 

partir de ontologias específicas. A ênfase que damos aqui à morte de Deus, niilismo e 

técnica não são aspectos meramente episódicos ou historiográficos, uma vez que 

marcam fundamentalmente o espaço existencial do ser-aí atual, retirando todo o poder 

suprassensível e metafísico de ordenação do real. Todas as possibilidades presentes se 

ligam a estes acontecimentos históricos que consumam a Modernidade. Todos os 

fenômenos, inclusive o uso de drogas, se conectam de forma fundamental neste 

acontecimento apropriador. O fragmento de Heráclito Tudo o que é conduz o raio 

aponta para a imersão de todos os fenômenos neste acontecimento de mundo.  

 A técnica é o nosso acontecimento de mundo, conduzindo presentidade em 

tudo o que há e velando a ausência; todos os entes carregam em si a verdade técnica, 

ainda que na maior parte das vezes estejamos imersos nesta conjuntura mais ampla 

sem qualquer ideia de sua articulação. Tendemos sempre a olhar as coisas, e explicá-

las, e manuseá-las, e produzi-las; o raio que as ilumina, no entanto, permanece 

esquecido, abandonado. Lidamos com as mais diversas coisas tecnicamente, através 

da disponibilidade que torna tudo factível. No entanto, a ontologia técnica permanece 

no mais das vezes velada para o ser-aí em seu interior, por mais que ele opere com 

precisão os entes produzidos, manipulados e disponíveis, na factibilidade usual que 

abarca todos os entes. Além de toda presença, esquecemo-nos do sagrado, do caráter 

infundado de todo acontecimento de ser que possibilita a presença dos entes. A 

presente pesquisa ruma ao desencobrimento da técnica que, por mais que seja o 

fundamento de tudo o que existe, no mais das vezes não é vista como digna de 

questão, ou pior, nem aparece como possibilidade de ser colocada como questão. 

Buscaremos a essência não técnica da técnica moderna.  

 Sem alcançar o ontológico, o diagnóstico do presente, tão necessário a esta 

pesquisa, permanece pautado em derivações. Busca-se aqui uma vital tematização da 

técnica enquanto verdade que funda o mundo enquanto um horizonte total de 
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manifestação de tudo o que é. Apenas com esta tematização torna-se possível alcançar 

o cerne compulsivo do uso de drogas na Modernidade.  

  

 

5.3 - Quadrindade (Geviert) 

 

 Heidegger (1951/2000), em seu pensamento tardio, trará um termo central 

para pensar configurações específicas dos mundos históricos: quadrindade. O termo 

nos ajudará a compreender o uso de drogas no interior do mundo atual.  Segundo ele, 

cada mundo histórico é marcado por uma unidade simples de quatro elementos: céu e 

terra, divinos e mortais. Diz Heidegger (1951/2000, p. 152): 

 
Esta simplicidades nós chamamos a quadrindade. Os mortais, ao 
morar, são na quadrindade. A característica fundamental do morar 
é, no entanto, o resguardar. Os mortais moram de seu modo que é 
resguardando a quadrindade em seu essenciar. Assim, o morar 
possui quatro faces.  

 

 Segundo o filósofo, em cada verdade histórica estes quatro elementos se 

essenciam, dando ao mundo a compreensibilidade simples que é a dela. Apenas 

recebendo o lógos no cerne do acontecimento apropriador estes quatro elementos 

recebem a sua verdade histórica, essenciando-se, verdade histórica esta que se vela ao 

ser-aí. O seer, ao se essenciar, nutre estes quatro elementos com sua constituição mais 

própria, é deste nutrir que o mundo é erigido. Cabe ao ser-aí, portanto, resguardar a 

essenciação desta unidade. Se a proposição permanece obscura e hermética, é possível 

explicitar a partir do acontecimento apropriador técnico (ainda que revelando a 

ausência de guarda de nosso ser-aí atual). 

 O céu, que sempre fora um tema de dúvida e divagações, espanto e admiração, 

hoje transformou-se em céu intergaláctico. Se os astros celestes muitas vezes foram 

tematizados, observados e interpelados a partir de construções míticas; no espírito 

técnico de domínio interplanetário o céu se desvela enquanto disponível, controlável, 

explorável, dominável. Arendt (1958/1998), no prólogo de A condição humana, relata 

que em 1957 um objeto construído pelos homens foi jogado no universo, 

permanecendo em órbita terrestre por algumas semanas. Mais recentemente, 55 anos 

após o evento descrito, em 6 de Agosto de 2012, a sonda não tripulada Curiosity 

pousava em Marte, explicitando o apelo expansivo-dominador da técnica moderna, 
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ultrapassando o céu celeste e alargando o céu a um limite não mais interplanetário, 

mas intergaláctico.  O céu deixa de se conformar a uma unidade fantástica e sagrada 

para se desvelar enquanto algo puramente astronômico, com corpos quimicamente 

constituídos, com distâncias mensuráveis, calculáveis e ultrapassáveis através da 

ciência moderna. O universo é explorável. Distâncias são ultrapassáveis e, quando de 

fato são, outras distâncias já são imediatamente traçadas. O satélite citado por Arendt 

é hoje pré-histórico, tudo é factível.  

 A terra, este elemento tão fundamental ao homem, também era tematizada de 

forma associada ao sagrado em tempos remotos. A divindade Gaia, a mãe terra, é o 

elemento gerador, que possibilitava o crescimento e florescimento. Era o ventre fértil 

que acolhia as sementes e gerava vida. No entanto, com a retirada de todo elemento 

sagrado e suprassensível, a terra torna-se objeto científico. Terra torna-se, hoje, solo 

geológico, matéria que cobre a superfície terrestre, sendo agora possível uma maior 

manipulação, controle e transformação. Um dia o homem foi tematizado enquanto 

aquele que provinha da terra (humus), e deste termo se originava outro: humildade. 

Em épocas onde o mundo era regido por forças míticas, o homem que pertencia à 

terra, em uma postura humilde perante forças superiores, sagradas e inexplicáveis. No 

feudalismo, por exemplo, o homem pertencia à terra e honrava seu pertencimento. 

Hoje a situação se inverte, é o homem que possui a terra enquanto propriedade 

privada. Atualmente a terra é disponível ao homem, seja ele um agrônomo, um 

engenheiro civil, um geólogo ou um simples proprietário. A terra desvela-se enquanto 

um solo biogeoquímico, podendo ser manipulada, aprimorada, nutrida e fertilizada na 

lógica da factibilidade. Dissipa-se o pertencimento, firma-se o controle manipulador.  

 Os divinos, em suas inúmeras vicissitudes, fizeram-se presentes em domínios 

diversos que hoje são dominados pela ciência moderna. Deus e deuses organizaram 

uma vez a unidade do mundo, orientando formas de se viver, ainda que em alguns 

casos fosse negando a vida terrena, sacrificando-a em favor de uma vida posterior, 

mais digna, eterna, pura. Os divinos davam unidade ao mundo que, desprovidos de 

explicações dos fenômenos mais diversos, convocavam os mortais a refletir sobre a 

totalidade. Apenas no seio do mistério e da ausência deuses podem se dar. Na era 

técnica, portanto, os divinos se fazem foragidos, deuses se colocam em fuga e não são 

mais centralizadores do conhecimento ou dos hábitos cotidianos. O espiritismo, por 

exemplo, é uma religião pós metafísica com moldes positivistas: deuses são expulsos 

com a retirada do transcendente: há uma recondução de almas sem uma entidade 
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suprassensível centralizadora - as almas são recicladas e atualizadas a partir de sua 

própria lógica de produção, sem qualquer entidade externa a elas. Almas também se 

submetem à presentidade técnica. Heidegger (1997/2010, p. 195) explicita que nem os 

deus criam o homem, nem o homem inventa os deuses. A verdade do seer decide 

sobre os dois, na medida em que vigora acima deles. Com isto, em uma total 

planificação ôntica e predomínio do ente presente, em sua máxima exploração regida 

pelo cálculo, toda região do mistério torna-se ausente. Nos entes plenamente presentes 

há uma ausência de ausência. E deuses só podem surgir de uma carência resguardada.  

 Por fim, os mortais, os entes que podem se compreender enquanto mortais, 

também são esvaziados de toda e qualquer sacralidade. A alma é esvaziada em nome 

de um corpo biológico. A morte não é mais a liberação da alma eterna perante um 

corpo sujeito ao devir, mas o cessar de atividades constituídas por impulsos elétricos 

cerebrais. Os mortais desvelam-se, hoje, enquanto corpos orgânico-físico-químicos. 

Nesta ótica, eles podem ser manipulados, controlados, com suas mazelas mapeadas e 

suprimidas, que é a grande pretensão genética. O corpo humano hoje encontra-se 

disponível para manuseamento e manipulação médica, nos quais todas as mazelas 

passam a ser enumeradas e, se ainda não foram suprimidas, já há previsões e 

tentativas, uma vez que no interior do atual horizonte técnico tudo é factível. O corpo 

hoje estreita-se em seu caráter mais vulgar, no controlável e mensurável. O mortal 

torna-se disponível, uma vez que ele conduz a técnica.  

 Estes quatro elementos formam o mundo, e carregam sua medida única e 

simples. A supressão de entidades metafísicas, o apelo cientificista, a delimitação do 

domínio do conhecimento ao mundo natural em um estreitamento ôntico e o 

desvelamento de todos os entes enquanto disponíveis sob a lógica da factibilidade; 

todas estas características erigem o mundo que é o nosso, apropriam o ser-aí atual e 

desvelam os entes em sua totalidade. Esta é a medida histórica que é conduzida na 

unidade simples dos quatro elementos da quadrindade tecnicamente fundada. O raio, 

um dos elementos outrora sagrado, e que realizava a conexão entre céu e terra, hoje 

pode ser controlado com um para-raios, explicado pela ciência moderna, 

disponibilizado e armazenado enquanto energia elétrica (que ainda não é feito 

amplamente apenas por não ser economicamente rentável). Zeus é hoje afugentado 

por hastes metálicas com baixa resistência eletrostática. Vige o controle e 

manipulação dos entes disponíveis sob a lógica da factibilidade.  
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5.4 - Obscurecimento do mundo  

 

 Em meio ao essenciar técnico do seer, o ente na totalidade é desvelado 

enquanto manipulável, controlável, calculável. Tudo é submetido à lógica do factível, 

e os entes se mostram em sua presença total, uma vez que tudo é reduzido a esta 

relação técnica em meio a uma planificação ôntica. Predomina o niilismo, e para 

Heidegger isto quer unicamente dizer: abandono do ser. No entanto, a clareira técnica 

silencia de maneira incisiva e violenta a indigência constitutiva do fundamento, com a 

pretensão de locupletar todas as lacunas. A maquinação, no entanto, é a mais 

completa dissimulação do acontecimento apropriador (Heidegger, 1997/2010) . O 

abandono do ser implica um obscurecimento do mundo em meio a uma fazeção 

incessante. Heidegger (1935/1966) descreve de maneira enfática a situação (técnica) 

no ocidente: 

 
Essa Europa, numa cegueira incurável, sempre a ponto de 
apunhalar-se a si mesma, reside hoje entre dois grandes tenazes, 
com a Rússia de um lado e a América de outro. Rússia e América, 
consideradas metafisicamente, são ambas a mesma coisa: a mesma 
fúria sem consolo da técnica desenfreada e da organização 
desenraizada do homem normal. Quando o canto mais afastado do 
globo tiver sido conquistado tecnicamente e explorado 
economicamente; quando qualquer acontecimento em qualquer 
lugar e a qualquer tempo tiver se tornado acessível com qualquer 
rapidez; quando um atentado a um Rei na França e um concerto 
sinfônico em Tóquio poder ser "vivenciado" simultaneamente; 
quando tempo significar apenas rapidez,  instantaneidade e 
simultaneidade e o tempo, como História, houver desaparecido do 
ser-aí de todos os povos; quando o pugilista valer, como o grande 
homem de um povo; quando as cifras em milhões dos comícios de 
massa forem um triunfo, - então, justamente então continua ainda a 
atravessar toda essa assombração, como um fantasma, a pergunta: 
para quê? para onde? e o que agora?  
A decadência espiritual da terra já foi tão longe, que os povos se 
veem ameaçados de perder a última força do espírito, capaz de os 
fazerem simplesmente ver e avaliar, como tal, a decadência (com 
relação ao destino do ser). Essa simples constatação não tem nada a 
ver com pessimismo cultural nem tão pouco, como é óbvio, com 
um otimismo. Com efeito, o obscurecimento do mundo, a fuga dos 
deuses, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita 
odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu, em todo o orbe, 
dimensões tais, que categorias tão pueris como pessimismo e 
otimismo, de há muito se tornaram ridículas. 10 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Tradução alterada. Grifos meus.  
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 Heidegger discorre categoricamente sobre alguns aspectos centrais para o 

presente trabalho, como o obscurecimento do mundo e a perda da história. Esta 

condição se funda propriamente na história do ocidente. Esta condição não pode ser 

compreendida minimamente se não tivermos uma leitura histórica, fugindo de toda 

determinação ôntica e da atual tendência historiológica.  

 De forma sucinta, a metafísica para Nietzsche se caracteriza enquanto busca 

do transcendental, da dimensão suprassensível. Na escolástica isto se acirra, uma vez 

que a interpretação latina de Aristóteles centraliza a entidade suprassensível no Deus 

cristão, unificando a busca de substâncias em uma substância perfeita, criadora de 

todas as outras substâncias (Aquino, 1256/2000). A morte de Deus (Nietzsche, 

1882/2001) é exatamente o acontecimento que marca a impossibilidade do projeto 

metafísico, explicitando a perda do referencial suprassensível e a imersão inevitável 

no mundo fenomênico. O niilismo desponta enquanto uma supressão dos valores 

supremos até então, deixando um enorme sentimento de vazio (Nietzsche, 

1883/2011). Isto é bem mais amplo do que apenas uma crise religiosa, mas aponta 

muito mais para uma ampla crise de fundamentação científica, no qual todo 

conhecimento permanece desconectado de qualquer base apodítica e rigorosa; toda 

explicação é visualizada enquanto problemática, uma vez que parte de uma abstração 

desarticuladora do fenômeno visado e de seu campo hermenêutico que possibilitou 

sua aparição, retrocedendo, em última instância, a hipóteses não comprováveis 

(Dilthey, 1894/2011). 

 Heidegger (1935/1983), no entanto, possui uma leitura mais específica da 

metafísica: ele pensa o acontecimento metafísico fundamentalmente fundado na 

pergunta sobre o ente, mas que esquece o ser. Pensa-se metafisicamente quando se 

investiga o ente, esquecendo os mundos históricos, ou seja, o horizonte mais amplo 

que possibilita toda e qualquer aparição dos entes. Mais: é esquecido como se dão 

mundos históricos, horizontes hermenêutico-fenomenológicos por excelência. O 

filósofo trabalhará predominantemente em âmbito ontológico, ou seja, com um 

pensamento que não simplesmente opera e investiga os mais diversos entes em suas 

respectivas ontologias regionais e específicas, mas ele pensará a possibilidade mais 

própria de haverem ontologias, ou seja, uma ontologia fundamental a partir da 

temporalidade existencial do ser-aí (Heidegger, 1927/2012b). No entanto, Heidegger 

descobre um âmbito mais originário da pergunta pelo ser ao longo da década de 1930, 

ele situa o ser-aí não mais enquanto o ente que pode rearticular compreensões de ser, 
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mas que realiza-se sempre em uma verdade histórica. Dá-se ser (es gibt sein), ele não 

se realiza a partir de qualquer vontade e volição humana ou de uma singularização de 

um ser-aí perante o seu mundo marcado por determinações impessoais; o seer se 

essencia enquanto acontecimento apropriador, fundando a verdade do ser e 

apropriando o ser-aí enquanto ser-aí histórico (Heidegger, 1989/2015). Em outras 

palavras: o ser-aí não rearticula a historicidade do mundo, mas, sendo jogado neste 

espaço aberto, ele apenas corresponde e resguarda a verdade histórica enviada pelo 

seer que se essencia enquanto um fundamento histórico. O ser-aí sempre está situado 

e jogado neste horizonte significativo pleno e total:  

 
Por isso, o ser-aí não pode ser previamente encontrado e exposto 
junto a um ente, nem junto a um ente presenta-à-vista qualquer, 
nem junto ao homem; jamais pode ser mostrado e ainda menos 
"vivenciado" objetivamente. Desse modo, o "ser-aí" só pode ser 
pensado desde o início hermeneuticamente, isto é, apenas como o 
projetado de um projeto insigne, a saber, do projeto do ser com 
vistas ao seu sentido, isto é, com vistas à sua verdade como clareira 
(Heidegger, 1997/2010, p. 263). 

 

 Mundos, portanto, são históricos e sempre apresentam uma unidade a partir da 

correspondência do ser-aí, ainda que não sejam delineados a partir da volição humana 

- a história é "mais" do que ação e vontade. (Heidegger, 1936/2015, p. 36) 

Compreensões de ser sempre se fundam em essenciações do seer, a origem de todo 

fundamento é infundada, ou seja, não há fundamento último ou qualquer resquício 

metafísico na dinâmica dos acontecimentos históricos. Retira-se qualquer elemento 

transcendental. E, quando ser se dá, seer se essencia, mundo acontece, velando o 

próprio acontecimento do mundo, retraindo o abismo (Abgrund) do seer que acontece 

enquanto fundamento (Grund) histórico. Mundos se abrem fechando o próprio 

acontecimento possibilitador de sua realização, a indigência constitutiva permanece 

velada: 

 
A clareira como abertura ardente é clareira do seer, que silencia de 
maneira ab-issal a indigência do fundamento e se apropria em meio 
ao acontecimento da fundação do dizer com respeito à necessidade, 
uma necessidade que deixa emergir a liberdade como história no 
sentido da luta entre decisões no sentido da luta entre decisões 
essenciais. (Heidegger, 1997/2010, p. 102) 

 

 Mundos, portanto, cerram e vedam o acesso imediato da própria experiência 

de dação do mundo enquanto decisão essencial histórica, enquanto essenciação do 
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seer, enquanto derivação fundada de um âmbito originário sem qualquer fundamento - 

enquanto abismo, aquilo sem fundamento e refratário a qualquer sistema. Mundos 

acontecem apropriando o ser-aí em determinada cotidianidade, acolhendo-o em uma 

normatividade histórica consensual. Mundos, no entanto, são fundamentos 

essenciados do abismo (sem-fundamento).  

 O ser-aí atual, no entanto, encontra-se de uma forma distinta, alienado 

ontologicamente de maneira ainda mais acirrada: ele está vedado de qualquer 

experiência do infundado. Ao longo da história do ser enquanto essenciações do seer, 

o gradativo abandono do ser alcança seu ápice, e, em meio à fazeção (Machenschaft) 

ininterrupta, violenta e barulhenta perante o ente, nada mais parece propiciar a 

experiência da constituição mais própria de todo e qualquer espaço existencial: a 

indigência, a penúria, o abismo do seer. A fuga dos deuses, o despontar das ciências 

positivas, o empreendimento técnico de uma subjetividade não egoica arrogante e 

prepotente de supressão de todas as mazelas parecem consumir a Modernidade ao seu 

esgotamento, efetuando um total abandono do ser, do esquecimento do homem 

enquanto ser-aí, desarticulando-o do acontecimento fundante que o apropria enquanto 

ente técnico, em uma verdade técnica. Casanova (2012, p. 212) descreve a relação 

atual do ser-aí com o ser, ainda que seja balizado em uma cegueira ontológica:  

 
o ser-aí acaba por perder totalmente a possibilidade de experimentar 
o acontecimento do desvelamento e não se apropria por conseguinte 
de si mesmo como o ente aberto para um tal acontecimento, em 
meio a essa perda tem lugar uma absorção radical do ser-aí na 
medida do mundo técnico e uma transformação final de si próprio 
também em fundo de reserva, essa absorção e essa transformação 
acabam pro provocar um acirramento da perda de si próprio e por 
colocar em risco a própria ligação essencial do ser-aí com a verdade 
do ser.  

 

 O abandono do ser e a perda da história pertencem à história do seer, das 

essenciações do seer. O obscurecimento do mundo acirra a absorção do ser-aí em seu 

mundo histórico técnico. A massificação do homem se dá concomitantemente à 

exclusão do velamento e indigência do seer da esfera pública:  

 
A necessidade da obra pura talvez nunca tenha sido maior do que 
hoje e do que no futuro - pois a violência desfiguradora e destrutiva 
do anúncio e da persuasão, da propaganda e do barulho, da mania 
de decomposição e dissolução da alma nunca foi maior, mais 
desenfreada e consciente do que hoje (Heidegger, 1997/2010 pg. 
348). 
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 A quadrindade tecnicamente essenciada formata o ser-aí em ser-humano, 

passível de controle, explicável por teorias e pela biologia médica - nada é impossível 

e inacessível em absoluto, não há nada intransponível que a pretensão médica não 

possa (e vise) um dia alcançar. O solo geoquímico, da mesma maneira, é manipulável, 

explorável, disponível - tal como os limites celestes, cada vez mais alcançáveis, com 

novas galáxias descobertas que sempre rendem mais uma notícia em um fluxo 

ininterrupto de novas descobertas nas mais diversas áreas. Nesta factibilidade 

entificadora, o ente é desvelado enquanto manuseável, deuses colocam-se em fuga, na 

mais plena ausência de ausência: na consumação da Modernidade, os entes se 

mostram unicamente a partir de seu caráter manipulável - há o esquecimento 

consumado de tudo que refrata o manuseio técnico. O abismo do seer faz-se 

esquecido, permanecendo o ser-aí na superficialidade aparente da técnica moderna; 

vige um pleno negligenciamento da origem infundada dos acontecimentos históricos, 

no qual o existir permanece alheio ao essenciar do seer. O acontecimento apropriador 

permanece velado ao ser-aí, e por isto há uma maior absorção do último no seio da 

verdade técnica. O abandono do ser torna o ser-aí vulnerável em meio a um 

acirramento da impessoalidade, uma vez que o ser-aí encontra-se finalmente 

desarticulado de seu solo originário - o essenciar do seer enquanto acontecimento 

apropriador, o abismo (Ab-grund) que se realiza a partir de fundamento (Grund). O 

ser-aí atual, em meio à pretensão técnica, existe na clareira e ignora a própria origem 

da clareira. Mais: ele nem chega a ver a clareira enquanto clareira. A Modernidade 

aterra o abismo - o ser-aí permanece vetado de qualquer experiência do sem fundo, do 

infundado, da total impossibilidade de cálculos e ordenações. Duarte (2010, p. 21) 

descreve com precisão o obscurecimento do mundo  

 
como resultante da "despotencialização do espírito", isto é, como 
perda ou ruptura da relação pensante essencial entre homem e ser, a 
qual se expressaria, por exemplo, no uso e abuso que 
cotidianamente desgastam a linguagem, que perde sua capacidade 
reveladora para transformar-se em veículo de transmissão de 
mensagens. Portanto, quando Heidegger falava de um 
obscurecimento do mundo tratava-se, em primeiro lugar, de 
caracterizar um mundo que se tornara superficial e "sem 
profundidade", um mundo de simulacros multiplicado 
instantaneamente, um mundo de superfície plana, desprovida de 
raiz ou referencial ontológico, desprovido de meditação ponderada.  
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 Obscurecimento do mundo, história como mera historiografia, abandono do 

ser, fuga dos deuses, indigência da falta de indigência, massificação do homem, 

redução da experiência a meras vivências, a desertificação - tais condições 

fundamentais do mundo moderno são permeadas por uma afinação fática 

fundamental: o tédio.  

 

 

5.5 - Afinações (Stimmungen) 

 

 As afinações são centrais para o pensamento de Heidegger ao longo da década 

de 1920, elas seriam a possibilidade do ser-aí rearticular a historicidade do mundo. Ao 

longo do desenvolvimento do pensamento heideggeriano, e principalmente após a 

viragem do pensamento, as afinações perderiam tal centralidade. Mas o que é uma 

afinação 11  (Stimmung)? Segundo Heidegger (1927/2012b), o ser-aí encontra-se 

sempre afinado em algum "sentimento". Para a tradição metafísica, os afetos e 

emoções muitas vezes foram considerados impurezas a serem ultrapassados e 

purificados, visando o acesso à verdade absoluta por uma racionalidade pura, 

descontaminada de qualquer afeto. Se o acesso ao verdadeiro e absoluto se daria 

através do uso de uma racionalidade pura, os sentimentos seriam uma remanescência 

(corporal/passional) prejudicial para tal objetivo. Utilizemos, para exemplificar tal 

assertiva, a sexta meditação cartesiana. Há uma racionalidade purificada 

assepticamente:  

 
24. A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, 
fome, sede, etc., que não somente estou alojado em meu corpo, 
como um piloto em seu navio, mas que além disso, lhe estou 
conjugado muito estreitamente e de tal modo muito confundido e 
misturado, que componho com ele um único todo. Pois, se assim 
não fosse, quando meu corpo é ferido, não sentiria por isso dor 
alguma, eu que não sou senão uma coisa pensante, e apenas 
perceberia esse ferimento pelo entendimento, como um piloto 
percebe pela vista se algo se rompe em seu navio; e quando meu 
corpo tem necessidade de beber ou de comer, simplesmente 
perceberia isto mesmo, sem disso ser advertido por sentimentos 
confusos de fome e de sede. Pois, com efeito, todos esses 
sentimentos de fome, de sede, de dor, etc., nada são exceto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 O termo afinação (Stimmung) é de difícil tradução; ele se remete à possibilidade de dar voz 
(Stimme) a algo em um movimento de realização, de determinar (bestimmen) a manifestação do ente. 
Optou-se pelo termo literal afinação pela simplicidade, literalidade e possibilidade de compreender o 
ser-aí sempre já situado em determinado estado afetivo. Há outras boas opções para o termo, tal como 
estados de ânimo (Heidegger,1927/2012b) e tonalidade afetiva (Heidegger, 1929/2003).  
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maneiras confusas de pensar que provêm e dependem da união e 
como que da mistura do espírito e do corpo 12  (Descartes, 
1641/1983,p.136). 
 

 

 Na fundamentação ontológica heideggeriana, no entanto, as afinações ganham 

um caráter ontológico constitutivo, e o ser-aí encontra-se sempre já afinado. O ser-aí 

está sempre disposto em algum afeto, no que Heidegger denomina afinação, em uma 

tentativa de romper com a carga metafísica que temos com o termo sentimento/afeto 

enquanto algo meramente interno e subjetivo; ele objeta romper com a concepção 

corrente de sentimentos proveniente do senso-comum - por isso a utilização de um 

novo termo - afinação. Heidegger (1927/2012b, p. 391) descreve em Ser e tempo o 

estar afinado: 

 
A afinação já abriu cada vez o ser-no-mundo como um todo e torna 
possível pela primeira vez um direcionar-se para... O estar afinado 
não se relaciona de pronto com o psíquico (Seelisches), não é 
nenhum estado interno que de modo enigmático se exterioriza para 
ir colorir coisas e pessoas lá fora. Nisto se mostra o segundo 
caráter-de-essência da disposição (Befindlichkeit). Ele é um modo 
existencial fundamental de abertura com igual originariedade de 
mundo, ser-aí com e existência, porque é ela mesma essencialmente 
ser-no-mundo.13  

  

 Os entes, em sua manifestabilidade, só se mostram ao ser-aí a partir desta ou 

daquela afinação. Estas deixam de ser algo interno, mas passam a constituir toda a 

relação do ser-aí com os entes que o circundam, que se mostram e que vem ao seu 

encontro, marcando constitutivamente a manifestação fenomênica e o descerramento 

do mundo. Os sentimentos, quando são tratados enquanto afinações, deixam de ser 

um entrave filosófico de uma pretensão que ruma à objetividade, elas são parte 

integrante da unidade consciência-mundo. Elas constituem a própria mostração 

fenomênica dos entes ao ser-aí. O próprio descerramento do mundo se dá ao ser-aí 

sempre de forma afinada (Heidegger, 1929/1999). 

 A angústia descrita em Ser e tempo é, no entanto, uma afinação diferencial. 

Ela não ocupa o mesmo lugar das outras afinações cotidianas, no corriqueiro 

desvelamento do mundo no cerne da ocupação junto aos entes que vem ao encontro 

como instrumentos de uso, reforçando a familiaridade perante o mundo. A angústia é 

uma afinação fundamental (Grundstimmung), uma vez que, quando acontece, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Grifo meu. 
13 Tradução alterada.  
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rearticula o ser-aí com a ausência de propriedade quiditativa que é a dele, 

desobscurecendo a sua nulidade originária.  

 Se de início e no mais das vezes o ser-aí se encontra absorvido pelo ritmo 

cotidiano do mundo fático compartilhado, remetendo-se aos objetos que vem ao 

encontro como destinados para algum uso específico, a angústia é uma afinação 

fundamental que rompe com esta usual cotidianidade pautada pela lógica da 

ocupação, ou seja, de uma imersão junto aos entes como instrumentos de uso.  

 Afinações fundamentais remontam o ser-aí à sua condição fundamental 

originária, ou seja, ao seu caráter indeterminado (poder-ser), sem qualquer natureza 

ou essencialidade quiditativa, condição esta que fora obscurecida no interior de um 

mundo e de suas ocupações cotidianas; o poder absorvente do mundo recolhe o ser-aí 

e o mantém alheio à sua própria condição estrangeira originária. A angústia é 

exatamente o momento no qual o ser-aí é impossibilitado de estar no domínio do 

impessoal sob a orientação e responsabilidade do mundo fático para estar sob sua 

própria responsabilidade, pois é o momento em que o mundo deixa de ter este poder 

normativo e legislador sobre ele. Há uma retomada e desencobrimento do próprio 

poder-ser, numa desconfortável estranheza perante um mundo que parece não mais 

simplesmente acolhê-lo na natural cotidianidade. A inconsistência quiditativa do ser-

aí, ou seja, sua indeterminação originária, é o fundamento da angústia. Ela deriva do 

poder-ser, ou seja, do ser-aí não ser mais do que possibilidades (Heidegger, 

1927/2012b.).   

 A angústia é uma afinação central no tratado Ser e tempo, uma vez que 

Heidegger deposita na afinação fundamental a possibilidade do poder normativo do 

mundo ser retirado sobre o ser-aí, oferecendo a possibilidade de, sob a égide de sua 

própria responsabilidade, e não mais do mundo fático impessoalmente erigido e 

regido, o ser-aí rearticular sentidos de ser. A historicidade do mundo depende de um 

ser-aí fundamentalmente afinado. A historicidade do mundo, no tratado Ser e tempo, 

depende diretamente de um ser-aí acossado pela angústia, libertando-o da 

dissimulação de seu poder-ser mais próprio, tornando possível uma vez mais a 

historicidade do aí. A historicidade do mundo se dá através da indeterminação 

originária do próprio ser-aí que vem à tona a partir da afinação da angústia, o ser-aí 

afinado fundamentalmente é o protagonista nas decisões essenciais da historicidade 

do aí.  
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 Há, em Ser e tempo, um certo nivelamento dos acontecimentos históricos. 

Heidegger pensa um modelo atemporal para a história dos acontecimentos essenciais 

do ser, balizando-os no ser-aí afinado fundamentalmente. Alguns anos após a 

publicação de Ser e tempo isto se mostrará problemático para pensar a historicidade 

do mundo, principalmente articulando esta última ao ser-aí afinado na angústia. Todos 

acontecimentos históricos, no referido tratado, se dariam a partir do ser-aí, 

independentemente do acontecimento histórico em jogo. Heidegger pontua ao longo 

da década de 1920 que apenas colocando em fuga o ente em sua totalidade a partir da 

afinação fundamental da angústia o ser-aí se vê livre de sua determinação histórica 

absorvente e alientante, possibilitando uma ação histórica livre e criadora, ou seja, 

uma rearticulação de compreensões de ser (Heidegger, 1929/1999). A história possui, 

portanto, uma correlação direta com a história singularizante do ser-aí, ela depende de 

afinações fundamentais para acontecer. A historicidade do mundo, em Ser e tempo, 

depende de uma alteração do ser-aí cotidiano. O ser-aí cotidiano precisa se 

singularizar perante o mundo que o absorve, sua indeterminação originária precisa ser 

revelada.   

 Ser e tempo, no entanto, é uma obra que é abandonada ainda inacabada. O 

plano do tratado (§8) não é levado ao seu acabamento. Heidegger percebe ao longo 

dos anos seguintes uma situação histórica deveras peculiar da Modernidade: a 

possibilidade da história deixar de existir enquanto história do ser, em um total 

abandono da correlação originária entre ser-aí e ser. Neste acontecimento, não há ser-

aí angustiado que ofereça a possibilidade de rearticulação da determinação do ente na 

totalidade. Heidegger deixará de pensar acontecimentos históricos em geral e 

articulados fundamentalmente no ser-aí para pensar o acontecimento do mundo 

vigente, o mundo da técnica, e o perigo (Gefahr) que daí emerge. O pensamento da 

historicidade do mundo abandona a atemporalidade pretendida em Ser e tempo e 

medita agora sobre o problema do nosso tempo histórico, da Modernidade 

consumada, da técnica enquanto determinação essencial da abertura do ente em sua 

totalidade.  Heidegger passará a pensar uma afinação fática, a afinação fundamental 

de nosso ser-aí atual: o tédio. 
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5.6 - O tédio 

 

 Em 1929, dois anos após a publicação de Ser e tempo, Heidegger dará 

continuidade ao pensamento que articulava as afinações fundamentais, a partir de 

processos de alteração de um ser-aí cotidianamente imerso e absorvido no mundo, 

com a historicidade do mundo. Tais alterações são vitais para a historicidade do 

mundo ser possibilitada. No entanto, agora não será descrito o processo singularizante 

do ser-aí a partir da afinação fundamental da angústia, o foco será o tédio.  

 O tédio encontra-se situado ainda como uma afinação fundamental, no 

entanto, não mais como uma afinação fundamental atemporal, como a angústia. Ela 

pode ser considerada uma afinação fundamental fática, situacional, de nossa condição 

histórica atual. O livro Conceitos fundamentais da metafísica - mundo, finitude e 

solidão pode ser considerado de transição, uma vez que trata do tédio ainda como 

uma modificação do ser-aí, mas já é pensado, ainda que de forma inicial, em um 

tempo que oferece uma condição desarticuladora, um obscurecimento do mundo, uma 

perda da condição originária do ser-aí e de seu pertencimento ao seer. É um livro 

fundamental na transição para a viragem do pensamento realizada ao longo da década 

de 1930, na qual Heidegger pensará os acontecimentos históricos em seu cerne, 

retirando qualquer transcendentalidade. O tédio surge em um contexto no qual deixa-

se de pensar apenas nos acontecimentos históricos em âmbito atemporal (Ser e tempo) 

para se pensar especificamente o acontecimento de mundo atual. Não à toa, muitos 

dos escritos a partir da década de 1930 passarão a ter ao menos uma parte dedicada à 

técnica - o que antes era um pensamento com intuito de abrangência atemporal da 

historicidade torna-se agora uma meditação em âmbito situacional. O pensar da 

ontologia fundamental de Ser e tempo transita para um outro foco, para uma ontologia 

do presente, uma crítica da razão técnica. Gradativamente, Heidegger começa a 

encontrar os recursos necessários para a viragem do pensamento.  

 O tédio é a afinação central para o presente trabalho. Tédio é justamente 

tornar-se entediante para si próprio, é auto-insuficiência na ocupação junto aos entes. 

O mundo parece tornar-se indiferente, e, nesta alteração com a cotidianidade 

corriqueira, o tempo se alonga, ele aparece se temporalizando (Heidegger, 

1929/2003). Se na cotidianidade o ser-aí encontra-se ocupado junto aos entes que lhe 

chegam ao encontro, em um tato instrumental com os objetos que o cercam, no tédio 

há justamente uma quebra desta cotidianidade e rompimento da ocupação. O tempo, 
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que até então se fazia imperceptível em uma corriqueira absorção pelo ritmo do 

mundo, é agora desvelado no tédio, ele torna-se explícito. Tédio é, literalmente, um 

momento longo (Lange-weile) na explicitação do temporalizar do tempo em uma 

quebra da ocupação cotidiana em uma desconfortável des-absorção do ser-aí. A 

totalidade dos entes, ainda que continue presente (o que não ocorre na angústia),  se 

torna indiferente. É justamente na indiferença perante os entes que o tempo se faz 

explícito, ele aparece se alongando. No entanto, por que o tédio é uma condição 

moderna? Por que ele surge? Como o uso de drogas se coaduna ao tédio?  

 Svendsen (2006), em seu livro dedicado ao tédio, afirma que tal afinação é um 

privilégio do homem contemporâneo, é um fenômeno típico da Modernidade, tendo 

surgido como tema central apenas há cerca de dois séculos. Casanova (2012) reafirma 

tal assertiva, apontando que compreender o tédio é compreender quem somos, 

compreender a nossa história, o nosso ser-aí atual.  

 Svendsen (2006), também  reconhece que o tédio tem se tornado uma temática 

cada vez mais significativa, enquanto outras afinações tem se mantido constantes ao 

longo dos anos - talvez até pouco tenham mudado. Sem dúvida, há coisas que 

emanam desinteresse: um filme lento, um trabalho repetitivo, uma longa espera etc. 

Mas o que está em jogo aqui é o caráter entediante não apenas extrínseco ao ser-aí, 

mas que revela a própria condição do ser-aí contemporâneo. Em outras palavras, é 

objetivo caracterizar o tédio em suas mais diversas manifestações a partir da 

profundidade mais própria do ser-aí, ainda que esta profundidade e proveniência mais 

própria do ser-aí enquanto poder-ser (indeterminação originária) permaneça 

inacessível, não requerendo qualquer atenção. O tédio é derivado da condição mais 

própria do ser-aí.  

 O tédio não é um assunto apenas atual, mas é inegável que ele tenha se 

tornado extremamente relevante ao longo das últimas décadas. E a resposta só pode 

ser apresentada em âmbito histórico: o tédio profundo origina-se da verdade técnica. 

É deste horizonte hermenêutico que ele salta originariamente e alcança sua vigência. 

Ele é uma afinação fundamental, uma vez que desarticula o ser-aí de uma ocupação 

funcional e operativa junto aos entes, ele torna o mundo desinteressante para o ser-aí, 

ele mesmo torna-se maçante para si próprio, em uma insuficiência volitiva perante um 

mundo imerso em uma temporalidade longa e explícita. No entanto, esta condição é 

própria de um ser-aí que perdeu a ligação originária com a história e com o seer. O 

tédio é uma condição fundamentalmente moderna porque o ser-aí encontra-se 
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desarticulado. O ser-aí acontece hoje radicalmente desenraizado de sua condição 

originária.  Ele encontra-se profundamente alienado de seu pertencimento ao mundo 

enquanto horizonte total de sentidos; ele encontra-se sob o preconceito de que sua 

essência é ser um ente dotado de razão ou como organismo biológico, apartando-se de 

seu ser-aí. Vige o abandono do ser.  

 Sob a pretensão técnica de combater e suprimir todas as penúrias em meio a 

uma operacionalização de todos os entes que se encontram disponibilizados em uma 

planificação ôntica, o ser-aí perde em absoluto a experiência da penúria e da 

indigência14 constitutiva. A indigência agora começa a apontar não apenas para a 

indeterminação mais própria do ser-aí, mas para a indeterminação originária dos 

acontecimentos de ser - ainda que em 1929 isto ainda não estivesse plenamente 

descrito. É uma obra de transição para a viragem. Ainda é uma pretensão do livro 

buscar uma alteração do ser-aí cotidiano imerso na ocupação, mas agora com uma 

afinação fundamental epocal, e não mais atemporal - Heidegger já pontua ali o 

desenraizamento. O tédio é exatamente esta afinação fundamental derivada da 

condição fundamental de uma pretensão técnica de supressão de todas as penúrias e 

do consumado abandono do ser: 

 
Certamente, há penúrias por toda parte. Mas, dir-se-á, é de qualquer 
modo unilateral considerá-las sozinhas. Pois igualmente violentas e 
ruidosas, assim como sempre novamente dispostas à intervenção e 
ao experimento são as tentativas e os esforços por controlar estas 
penúrias, por dirimi-las, por imediatamente conduzi-las à ordenação 
e à satisfação. Não apenas indivíduos singulares, mas também 
grupos , associações, círculos, classes, partidos estão por toda parte 
em obra e consonância com estas tentativas e esforços - tudo e 
todos estão organizados contra as penúrias e cada organização tem 
seu programa.  
No entanto, justamente esta reação atual contra as penúrias do ser-aí 
as ratifica; e ainda confirma ao mesmo tempo e antes de tudo algo 
diverso. A reação de defesa que se agita contra as penúrias não 
deixa justamente vir a tona uma penúria na totalidade.  
(...) 
Não esta miséria social, não aquela confusão política, não esta 
impotência da ciência, não aquele esvaziamento da arte, não esta 
ausência de solo para a filosofia, não aquela força da religião - não 
é esta a penúria, o fato de esta ou aquela penúria nos oprimir desta 
ou daquela maneira. O que nos oprime de maneira mais profunda e 
velada é muito mais: o permanecer de fora de uma opressão 
essencial de nosso ser-aí na totalidade.  
(...) 
O permanecer de fora da opressão que no fundo entedia. Esta 
permanência de fora da opressão só está aparentemente oculta. Ela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Losigkeit: indigência, penúria, carência. Heidegger utiliza este termo para se remeter ao caráter 
infundado do seer. Na presente pesquisa, todas as palavras citadas acima se referem a Losigkeit.  
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é muito mais justamente produzida pelas maquinações atualmente 
em voga. Com efeito, em todo este organizar, cunhar programas e 
experimentos, tem lugar finalmente um sóbrio deleite universal em 
meio à ausência de riscos. Este deleite no fundo de nosso ser-aí, 
apesar de todas as muitas penúrias, faz com que acreditemos não 
haver mais necessidade alguma de sermos fortes no fundo de nossa 
essência. Só nos empenhamos ainda por capacidades que possam 
ser inculcadas (Heidegger, 1929/2003, p. 192-193). 
 

 

 A longa passagem é basilar para o presente trabalho. Ela explicita o tédio 

enquanto afinação fundamental do ser-aí da consumação da Modernidade. Ela provém 

de uma quadrindade tecnicamente erigida, de um homem biológico, de um céu 

intergaláctico, de uma terra feita de crosta terrestre de camadas geológicas e de deuses 

fugidios, confluindo em uma total ausência de ausência em meio a uma pretensão 

científica que afugenta qualquer dimensão refratária ao controle e manuseio técnico. 

Tudo encontra-se mapeado, analisado, delineado, instituído, destrinchado; o ente é 

maximamente presente e clareado; afugenta-se qualquer ausência no ente. Só resta 

aos deuses serem refugiados, eles se tornam esquivos, fugidios; não podem haver 

deuses onde não há penúria, carência ou indigência. Nada mais inóspito aos deuses do 

que um mundo cientificamente configurado e tematizado, onde vige apenas o ente 

efetivamente real, sem qualquer espaço para o mistério. A indigência da consumação 

da Modernidade é a indigência da falta de indigência, da fuga dos deuses, de 

desencantamento, do abandono do ser, da plena desarticulação do mundo enquanto 

mundo e da história enquanto decisões essenciais do seer. E, na plena desarticulação 

entre ser-aí e seer, o mundo se transforma em um deserto:  

 
No extremo, a penúria do ser transforma-se em penúria da 
ausência de penúria. O predomínio da ausência de penúria, 
que permanece velada enquanto tal, do ser - que se mantém 
em sua verdade e penúria duplamente necessitante do 
ininterrupto precisar do abrigo - não é outra coisa senão o 
predomínio incondicionado da inessência completamente 
desdobrada da essência do niilismo.  
A ausência de penúria enquanto a mais extrema penúria 
velada do ser é, contudo, dominante precisamente na era da 
desertificação do ente e da confusão, da violência do 
humanismo e de seu desespero, do arruinamento do querer e 
de sua impotência (Heidegger, 1961/2007, p. 300). 

 

 O tédio é produto da redução maquinacional ôntica, ou seja, da redução de 

todos os entes ao aspecto produtível e factível. Ele provém da técnica moderna, do 

apelo entificador que abandona o ser. A essência do agir é tida como a produção de 



	   126	  

um efeito, e nisto permanecemos longe de pensar com suficiente radicalidade sua 

verdadeira essência (Heidegger, 1947/1983). O tédio emerge como afinação 

fundamental da desertificação. No mais uniforme deserto perde-se qualquer 

possibilidade de apreensão do caráter infundado do próprio deserto. Não há caminhos 

ou experiência, só entes e vivências. Desertos são unítonos e monótonos. Apesar de 

multicoloridos, multifacetados e divertidíssimos, desertos sintonizam apenas na 

mesma nota, no mesmo tom, na mesma afinação entediante. Desertos só surgem com 

o aterramento do abismo. E no deserto nada aterrador surge, tudo encontra-se 

tamponado.  

 

 

5.7 - Próteses e upgrade: o tamponamento 

 

 No deserto tudo parece contribuir para que não o apreendamos enquanto 

deserto. Não lidamos com a redução ôntica como um empobrecimento do ontológico. 

O tempo do predomínio dos entes se dá em uma redução do horizonte mais amplo no 

qual tudo o que aparece já alcança sua vigência enquanto efetivamente real, em meio 

a uma total dissimulação do caráter infundado de toda fundação histórica: o mundo 

técnico absorve radicalmente o ser-aí em medidas históricas, favorecendo um tato 

produtivo/funcional com os entes. Há uma imersão plena no impessoal, no conforto e 

no divertimento propiciados pela factibilidade irrestrita de entes.  

 Apesar da pobreza ontológica extrema, há uma plena dissimulação da pobreza. 

O tédio é um dos indicativos desta pobreza, apesar de toda sedutora distração 

possível. A indigência mais extrema é a indigência da falta de indigência. O progresso 

científico, em um ritmo vertiginoso de inventos e descobertas; as novidades, que 

sempre nos sugam para junto delas até sua dissipação e consequente aparição de outra 

novidade, o entretenimento, com possibilidades incontáveis de gostos e preferências; 

o consumo, com cada vez mais opções de produtos adquiríveis e aproveitáveis - todos 

estes elementos da Modernidade passam a impressão de uma diversidade e riqueza 

incomensurável do mundo contemporâneo, ainda que possamos questionar: no 

interior de todas estas opções, temos realmente a experiência de todas estas coisas? 

Por que, então, nos entediamos tão facilmente, ao menor descuido, como, por 

exemplo, com uma repentina falta de energia elétrica? No fundo nem é necessário um 

lapso externo, mesmo em uma situação que teria tudo para ser interessante o tédio 
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pode despertar; ele não vem apenas de fora, encontramo-nos desenraizados, e isto 

vem de nós próprios, vem da própria verdade técnica e do abandono do ser. Para 

impedir o despertar do tédio, nos ocupamos, nos divertimos. Tamponamos o vazio 

que insiste em se mostrar. Fugimos de nossa condição mais própria, dissimulamos o 

nosso solo mais originário. Mas como suprimir o constitutivo? É necessária uma 

estratégia eficiente e constante para se repelir algo que não pode ser suprimido em 

definitivo.  

 Svendsen (2006) destaca o uso de próteses e o nivelamento dos entes em sua 

mera funcionalidade: não há nenhuma profundidade, nenhum desdobramento da 

realidade. Tudo é exatamente o que é e nada mais (p. 95). Tal condição se dá quando 

o abandono do ser se dá, quando a relação entre ser-aí e ser é totalmente encoberta, e 

o ente é determinado enquanto constância e presentidade: ele torna-se efetivamente 

real e é regido sob a lógica da factibilidade. Toda e qualquer remanescência de seu 

essenciar no acontecimento apropriador é obscurecida. Quanto mais esta lógica 

maquinacional se realiza e se desdobra, mais a essência maquinacional enquanto um 

essenciar do seer se encobre enquanto tal (Heidegger, 1989/2015). A resposta para a 

pergunta sobre a possibilidade da máxima retração do originário reside no seio do 

ente, e não qualquer ente, mas um ente que funcione muito bem, que dissimule toda 

indigência da própria realização do mundo enquanto decisão histórica do seer. O ente 

precisa estar aberto ao ser-aí através da maquinação.  

 É no essenciar da maquinação que as próteses são produzidas. Se a fazeção 

ininterrupta da Modernidade é pautada em uma manipulação dos entes que já se 

desvelam enquanto efetivamente reais e manipuláveis, vige a produção desenfreada. 

Entes dos mais diversos tipos são a cada vez descobertos, manipulados, aprimorados, 

fabricados, projetados e, portanto, também expectados. A factibilidade do ente é 

marcada por uma violência que se desenvolve assegurando poder, submetendo e 

subjugando o ente em meio a processos cada vez mais rápidos e invasivos de 

produção. Sobre isto, Heidegger (1997/2011, p. 19) afirma: 

 
O aumento da amplitude e da velocidade, do caráter módico e 
público do "vivenciar" é o sinal de que caíram as últimas barreiras 
para a violência da maquinação. A era da consumação da 
Modernidade já tem como consequência essencial o poder da 
técnica sobre o ente e sua impotência ante o seer e nunca pode 
estabelecer a técnica como seu fundamento.  
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	   A leitura de Heidegger é, portanto, crítica. Não porque a técnica seria algo 

ruim em si, não é projetada uma carga moral sobre ela, até porque a essência da 

técnica é verdade enquanto ἀλήθεια, é uma forma do seer se essenciar. A leitura é 

crítica porque a técnica, apesar de se movimentar em um horizonte essenciado pelo 

seer, esquece e abandona por completo a sua própria condição histórica de 

surgimento, vigência e domínio. A técnica hoje é tematizada enquanto fazer humano, 

em uma leitura antropológica vigente que se dá de forma coerente ao abandono do ser 

e à perda da história enquanto decisões essenciais do seer. A técnica é a consumação 

máxima de um ser-aí desenraizado de sua condição mais originária.  

 Ser guardião de um espaço aberto de decisão, guardar a verdade do seer em 

seu essenciar - quão estranhas soam estas palavras! E deveriam soar estranhas, uma 

vez que a Modernidade consumada não tem olhos, ouvidos ou palavras para aquilo 

que não é ente. Vige a dissimulação do ser-aí que vivencia o aí desenraizado de si, do 

esquecimento do ser-aí enquanto ser-aí, do aí enquanto determinação do ente na 

totalidade. O ser-aí encontra-se desenraizado de sua condição de pastor da verdade 

enquanto essenciação do seer, vela-se o abismo (Ab-grund) que erige um mundo. 

Além de todo fundamento histórico, o caráter infundado abismal permanece em 

absoluto abandonado.  

 No abandono do ser, no qual o ser-aí se desenraiza e o aí se desertifica, vige o 

ente e apenas o ente, plenamente presente, em seu caráter factível. Não resta mais 

qualquer sombra sobre as coisas. Quando o ente se reduz ao produzível, factível e 

explorável, quando ele se torna disponível, não há barreiras para a técnica, tudo é 

possível. O ilimitado que é decisivo (Heidegger, 1989/2015, p. 134). Vige a lógica do 

cálculo e da produção. É nesta verdade que surge a prótese.  

 A produção de próteses coaduna-se perfeitamente com o essenciar técnico. Na 

pretensão de corrigir o caráter indigente de todo existir, a técnica apega-se ao ente e 

ao seu caráter manipulador para efetuar alterações significativas que possibilitem 

suprimir por completo a indigência do ser-aí atual. Distâncias são diminuídas ou 

tornadas irrelevantes, seja por meio de transportes, seja pela comunicação cibernética 

extremamente eficaz e funcional. Próteses são instaladas em homens com algum tipo 

de deficiência, congênitas ou adquiridas, mas não apenas neles. O upgrade decorrente 

da prótese é a base normativa do ser-aí atual, a condição originária em sua 

constitutiva indigência é corrigida, dissimulada. Ossos metálicos, membros 

mecânicos, órgãos artificiais, genes manipulados em laboratório, seios de silicone etc. 
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Todos os entes originalmente maquinados para suprir uma falta passam a ser 

incorporados sob a lógica do upgrade, ou seja, da melhoria. A condição moderna 

atinge um ponto em que próteses não se restringem somente àqueles que necessitam 

de uma condição especial ou que possuem algum tipo de desvantagem - elas tornam-

se absolutamente corriqueiras enquanto melhoria do viver (leben).  

 Próteses são pretensamente corretoras e, portanto, dissimuladoras do existir 

enquanto pertença ao seer. A supressão de todas as indigências compelem a 

indigência do ente na totalidade a não mais se mostrar. Deuses são exilados. A 

história enquanto rearticulação da determinação do ente na totalidade passa a dar 

lugar à historiologia, ou seja, variações provenientes da mesma verdade técnica 

maquinacional. A dor do existir torna-se corrigível. A condição originária torna-se 

cada vez mais insuportável. O ideal passa a ser uma vida feliz, isenta de indigências 

de qualquer tipo. A condição do vivente enquanto ser-aí, originariamente 

indeterminado, e do aí enquanto essenciação de um abismo velado, alcança o cume da 

dissimulação e encobrimento. Em meio à maquinação, toda e qualquer indigência 

torna-se corrigível. No entanto, como aponta Heidegger (1989/2015, p. 347), tal 

correção não conduziria jamais para fora da indigência do abandono do ser, mas 

apenas a ratificaria e fomentaria de maneira renovadamente veladora. O 

tamponamento e o upgrade não são sustentáveis em definitivo. Eles vão contra aquilo 

que os sustenta: a abertura abismal (sem fundamento) na qual se dá todo espaço de 

decisão e de fundação.  

 Ser-aí enquanto homem vivente, esquecido enquanto guardião do aí que se 

remete à abertura do ente em sua totalidade, que por sua vez é a essenciação do seer 

como verdade, passa a ter sua condição originária cada vez mais obscurecida em meio 

às próteses que ocupam, confortam, divertem e reforçam o laço com a cotidianidade 

técnica de supressão de todo mal estar. Na plena funcionalidade do ente, a força do 

mundo é colossal. Próteses tamponam. Junto com o tamponamento é aterrado o 

abismo do seer. O mais basilar de nossa condição é esquecido. Vige apenas o aí, 

apenas o agora técnico, apenas o que surge se retirando do caráter infundado e se 

firmando cada vez mais em efetivamente real. 

 Se πρόσθεσις (prósthesis) era no grego uma simples adição ou um acessório, 

hoje é tida como algo estrutural de nosso ser-aí: vemo-nos completamente 

dependentes das mais diversas próteses, ainda que desconheçamos inteiramente sua 

forma de funcionamento e dependamos de uma fé tecnológica para seu uso cotidiano. 
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As próteses vem justamente corrigir um caráter constitutivo. Ajustamo-nos e 

acostumamo-nos a uma condição da existência corrigida. Em meio ao tamponamento 

incessante, a tentativa de obscurecer a indigência do ente na totalidade é fracassada 

antes de começar. Se a reação técnica é pautada em um tamponamento de indigências 

por meio de produção de próteses na lógica do upgrade, pode-se considerar o ser-aí 

atual em uma atitude de defesa maníaca contra as indigências que lhe são 

constitutivas. Esta reação de defesa maníaca, profundamente sofisticada e pautada 

sobre o ente, impossibilita exatamente que uma indigência na totalidade possa vir à 

tona. Indigências mínimas são combatidas, visando frear a experiência da indigência 

na totalidade. Pequenos buracos são tampados visando um tamponamento total do 

abismo. No entanto, não é possível suprimir algo originário, a indigência do seer é 

constitutiva, sua falta absoluta de positividade não pode ser suprimida, ainda que seja 

dissimulada em meio ao seu essenciar técnico. O que é originário acaba sempre se 

fazendo presente, seja pela dissimulação (pretensa supressão), seja pelo seu 

resguardo. Mas, na impossibilidade de banir em definitivo a experiência da 

indigência, o ser-aí afunda-se em vivências, em uma imersão técnica que se torna 

cada vez mais rápida.  

 A velocidade é um caractere fundamental da técnica uma vez que, não 

alcançando seu objetivo central (a supressão definitiva das indigências), há a 

exigência de que a técnica vá gradativamente se exacerbando. Upgrades são sempre 

temporários, tamponamentos são sempre provisórios, e, em meio ao retorno inevitável 

da indigência, dá-se a violência e a velocidade da produção técnica em meio ao seu 

acirramento. A essência do upgrade é a sua provisoriedade, não há upgrades 

definitivos e absolutos. Assim que um é realizado, logo caduca. A técnica moderna 

carrega em si um elemento compulsivo. A técnica manifesta-se a partir da dinâmica 

de vontade de poder - assim que o tamponamento é realizado, um novo 

tamponamento já se faz necessário. Há uma dinâmica de auto-superação no interior da 

verdade técnica, na qual a corrosão de toda estabilidade impele a cada vez uma 

compulsão por repetição na qual o ser-aí incessantemente tampona o vazio. A técnica, 

no entanto, apesar de tudo ver, mapear e factibilizar, é cega para aquilo que a 

possibilita: o seer. Como suprimir um vazio que dá origem aos fundamentos? Como 

corrigir uma condição originária? Todo upgrade desta condição é temporário, 

provisório, dissimulador, caduco. Em seu fracasso se dá a compulsão. Todo abuso de 

drogas e toda compulsão atual se dão nesse horizonte total.  
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 Nós, os tamponadores, somos privados de toda e qualquer experiência 

(Erfahrung) de abismo, submergimos em um oceano sem fim de vivências (Erlebnis). 

Nós, os tamponados, mimados no conforto do ente, degenerados de nós como ser-aí e 

esquecidos do abismo aterrado, estranhos ao mínimo tremor, em meio à fazeção 

incessante que mantém o grande tremor dissimulado, desarticulamo-nos de nós 

próprios, de nossa condição originária de indeterminação, da des-razão histórica no 

cerne aberto dos acontecimentos de seer a partir de suas essenciações como verdade. 

E, no pleno abandono do ser, há um enrijecimento radical da essência da verdade 

(Heidegger, 1989/2015, p. 333). O ser-aí, desenraizado, é profundamente absorvido 

pelo mundo. E, nesta severa absorção, o ser-aí se des-apropria de si, ele encontra-se 

afastado da guarda do aí enquanto verdade da essenciação do seer. A droga é uma 

forma possível de tamponamento de indigências.  

 

 

5.8 - Vivências felizes e esvaziamento da experiência 

  

 A propriedade em Ser e tempo se remete ao despertar da angústia que revela 

ao ser-aí o seu caráter originariamente indeterminado. Neste despertar de algo que 

estava dormente e dissimulado, o ser-aí descobre a fuga de sua propriedade e o estar 

entregue ao domínio absorvente do impessoal, e o mundo se apresenta como 

desprovido de qualquer significatividade natural ao ser-aí. Em meio a este processo, o 

ser-aí se singulariza perante a absorção do mundo em meio a significações 

impessoalmente sustentadas. A angústia por algo indeterminado reflete a condição 

mais originária do ser-aí, que passa a se visualizar enquanto tal; o mundo se mostra 

enquanto mundo, experimenta-se a sensação de não estar em casa (1927/2012b). A 

afinação da angústia é fundamental para que o ser-aí, apropriado de si e singularizado 

perante um mundo, possa rearticular a determinação do ente na totalidade. Ser e 

tempo descreve o ganho-de-si através da afinação fundamental da angústia; apenas 

nela o ser-aí se apropria de seu próprio poder-ser, possibilitando a subsequente 

rearticulação de sentidos de ser.   

 Na viragem do pensamento, no entanto, a propriedade de Ser e tempo é 

redimensionada. Heidegger, ao longo da década de 1930, não se refere mais a uma 

nadificação, ou seja, a uma fuga dos entes em sua totalidade. É só a partir da co-

pertinência com o ser que o ser-aí pode ser próprio, resguardando o aberto, permeado 
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pelo mistério e pelos deuses. É apenas na afinação fundamental da retenção que 

silencia-se o barulho e a violência da maquinação, é desta forma que o ser-aí pode se 

dirigir de volta para o privar-se hesitante como essenciação do seer (Heidegger, 

1989/2015, p. 19). Esta afinação rearticula o ser-aí com aquilo que originariamente 

lhe pertence: o abismo, a indeterminação, o não-fundamento, ainda que esta 

experiência aconteça necessariamente a partir de um fundamento histórico. Apenas 

resguardando o essenciar do seer que o homem enquanto ser-aí pode chegar-a-si. No 

interior da técnica moderna, na lógica da ocupação funcional fazedora e produtora no 

interior de um mar de vivências, o homem encontra-se desarticulado da sua 

originariedade mais própria - do ser-aí. Ele se encontra abandonado pelo ser, em um 

gradativo distanciamento-de-si. 

 
Mas o chegar-a-si nunca é justamente uma representação do eu 
anteriormente desatada, mas a assunção do pertencimento à verdade 
do ser, salto para o interior do aí. A propriedade como fundamento 
da ipseidade funda o aí. Propriedade, porém, é ela mesma uma vez 
mais a persistência constante da viragem no acontecimento 
apropriador (Heidegger, 1989/2015, p. 312). 

  

 Em um aí extremamente funcional, todos os meios estão à mão e disponíveis 

ao fazer humano. A indigência constitutiva do ser-aí e do espaço aberto de 

essenciação encontra-se dissimulada, tamponada pela eficiência dos upgrades cada 

vez mais rápidos e veiculados através das próteses. A indigência recorrente que a cada 

vez irrompe é compulsivamente reprimida. Alienado de si, o homem inevitavelmente 

se torna insuficiente para si, ele encontra-se incontornavelmente disposto em um tédio 

profundo que, ao menor descuido, desperta. A Modernidade possui uma atmosfera 

entediante. É em meio à lógica da ocupação tamponadora que o tédio desponta 

enquanto fundamental, uma vez que o ser-aí está desarticulado de si próprio. O ser-aí 

precisa possuir algum lastro consigo próprio para que ele possa ser interessante para si 

e para que os entes possam despontar enquanto interessantes. O uso de drogas 

relaciona-se diretamente com o tédio. Em meio a uma pretensão tecnicamente 

moderna de tamponar tudo o que é desprovido de fundamento, a constituição 

originária do ser-aí é dissimulada, encoberta e abandonada; o desenraizamento de seu 

solo originário torna-o entediado, des-apropriado de si. Ele torna-se compulsivo por 

vivências que o removam do tédio que surge exatamente como sintoma do 

desenraizamento do ser-aí e da desertificação. O ser-interessante para si mesmo 
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possui um preço que o ser-aí atual não consegue mais pagar: a tolerância da 

indigência, a vertigem de se debruçar no abismo, o horror do não-fundamento. E, em 

meio às vivências, o ser-aí encontra-se no modo impróprio de ser, na desarticulação 

de seu horizonte mais próprio e solapado enquanto ser-aí. Uma vez mais: perdido no 

deserto, ele encontra-se no abandono do ser. E no mais árido deserto hás duas coisas 

inevitáveis: a sede de vivências e a subsequente perda de si.  

 Vivência (Erlebnis) é, aqui, um termo para se remeter ao homem junto aos 

entes a partir do abandono do ser e da desarticulação de si enquanto ser-aí, ele 

essencia-se enquanto vivente. Quando ele se configura enquanto um homem 

biológico, quando ele se desvela enquanto um corpo físico plenamente presente, 

manipulável, controlável e mecanizado, todo aspecto proveniente da alma ou do 

espírito ou é repelido ou reconfigurado à lógica científica. O corpo é plenamente 

presente, não há nada que refrate cálculo, manipulação ou controle. A vivência é a 

relação do ser-aí enquanto vida (Leben). E esse vivenciar atesta que, então, mesmo o 

próprio homem como ente se viu aqui privado de seu seer e se transformou na presa 

de sua caça por vivências (Heidegger, 1989/2015, p. 123).  

 As vivências se dão, portanto, junto ao abandono do ser e do tamponamento 

que mantém o ser-aí apenas afastado do tédio em meio a tamponamentos sucessivos 

em uma lógica compulsiva. E é compulsiva porque, uma vez que cessam, o tédio 

surge enquanto sintoma do desenraizamento da indigência velada. Para dissimular 

algo originário é necessária uma insistência compulsiva junto aos entes. É preciso 

uma funcionalidade sedutora que retraia o emergir da indigência mais velada. A 

manutenção do desenraizamento e da desertificação necessita de um tamponamento 

rápido, violento e repetitivo. A técnica é em si compulsiva. Não aleatoriamente muitas 

vivências se baseiam no prazer corpóreo, no estímulo insistente de uma região 

específica de um corpo orgânico.  

 A compulsão das drogas não reside na droga, reside na técnica. A compulsão 

técnica alcança as drogas, mas não apenas elas. Droga é apenas mais uma prótese. Ela 

é mais uma possibilidade de dar um upgrade no corpo do homem, dissimulando-o 

enquanto ser-aí, retirando-o de toda dimensão indigente, infundada, vazia. O ente é 

pleno. A ocupação funcional e confortável é plena. A vivência, em sua curta duração, 

é plena. Uma compreensão do abuso de drogas na Modernidade deve resgatar o 

horizonte no qual a compulsão ocorre: horizonte da plenitude do ente técnico e do 

abandono de toda carência do ente.  
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 A experiência (Erfahrung), no entanto, diferente da vivência, se dá 

concomitantemente a uma abertura do abismo em sua estrutura doadora, em meio à 

essenciação do seer como acontecimento apropriador. A experiência implica um ser 

dirigido por algo, ser tomado enquanto vige a verdade enquanto verdade na 

conservação do mistério. A experiência implica a emergência da terra, coragem em 

meio à afinação de horror e pudor de que aqui estão também presentes os deuses 

(Heidegger, 1947/1983), ou seja, o sagrado e o caráter infundado fazem-se presente 

em toda efetividade real e presentidade do ente. Além de toda fazeção e manipulação 

entificadoras, há um nada sustentador originário do qual toda presentidade é derivada. 

Na reconquista desta integralidade, e não apenas da re-presentidade do ente, o ser-aí 

se rearticula consigo mesmo, tornando possíveis experiências que transcendam a mera 

busca por vivências tamponadoras do vazio recorrente que volta vez após vez. No 

entanto, na consumação da Modernidade a experiência é cada vez mais rara; vige o 

mar de vivências no seio da técnica, em meio aos tamponamentos incessantes que 

utilizam as próteses na lógica do upgrade.  

 Uma das consequências mais severas do desenraizamento, em meio a uma 

dissimulação do abismo que possibilita e sustenta todo mundo histórico, é o 

sentimento de vazio. Não é fortuito que a depressão seja considerada um mal do 

século. Em meio ao mar incomensurável e gigantesco de opções sem fim de 

divertimento e entretenimento, o tédio, à espreita, invade-nos correntemente. O vazio, 

exatamente por não ser guardado, torna-se um inimigo mortal. Frequentemente 

ocupamo-nos com passatempos até não sobrar tempo algum. Estamos sempre 

conectados em entes, reais ou virtuais. Tamponamos o vazio insistentemente. Próteses 

são necessárias para tal empreendimento. A indigência não seria tão dissimulável sem 

elas. Casanova (2006, p. 164) discorre das implicações do desenraizamento:  

 
essa ligação estrutural faz com que o ser-aí acabe por perder quase 
totalmente a possibilidade de experimentar o acontecimento do 
desvelamento e não se aproprie, por conseguinte, de si mesmo 
como o ente aberto para um tal acontecimento; em meio a essa 
perda ocorre, em segundo lugar, uma absorção radical do ser-aí na 
medida de mundo técnico e uma transformação final de si mesmo 
também em fundo de reserva; essa absorção e essa transformação 
acabam por provocar um acirramento do modo impessoal de 
constituição da existência e por colocar em risco a própria ligação 
essencial do ser-aí com a verdade do ser.  
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 É pontuada a absorção do ser-aí; a técnica, enquanto essenciação do seer, é 

absolutizada, ou seja, é vivida enquanto verdade una. Vige apenas a maquinação do 

ente em meio a um esquecimento total da história do seer.  

 No desenraizamento do ser-aí e no asseguramento da técnica enquanto medida 

histórica há um domínio incondicional de vivências, uma vez que toda experiência do 

essenciar do fundamento do ente na totalidade é abandonado: 

 
Se por meio do acontecimento apropriador o ser-aí como meio 
aberto da ipseidade que funda a verdade é atirado a si e se torna um 
si mesmo, o ser-aí precisa, por sua vez, pertencer como 
possibilidade velada da essenciação fundante do seer ao 
acontecimento apropriador (Heidegger, 1989/2015, p. 394).  

 

 Na era técnica, no entanto, não há nada significativamente apropriável-em-si, 

ou seja, nada parece propiciar uma experiência de algo que seja balizada por uma 

rearticulação com o solo originário do ser-aí. Há uma imersão na funcionalidade da 

maquinação: próteses tamponam. A condição não-natural do ser-aí e do abismo como 

ausência de fundamento é compulsivamente corrigida, o conforto da impessoalidade 

ganha mais voz:  

 
o impessoal acirra cada vez mais o seu domínio irrestrito porque 
nos desonera da responsabilidade pelo nosso poder-ser mais 
próprio, porque nos assegura de nossas pretensas determinações 
quiditativas e nos afasta do espectro angustiante, tanto de nossa 
nulidade quanto de nossa finitude (mortalidade) radical, tornando 
possível a inserção sem travas no devir das ocupações medianas. 
(...) 
Para que o ritmo incessante do mundo utensiliar não experimente 
nenhuma quebra, ele precisa fundamentalmente funcionar. Esse 
funcionamento repousa na possibilidade de o ser-aí imergir em 
campos de jogo utensiliares a partir de uma plena adequação às 
orientações desde o princípio dadas no interior desse campo 
mesmo. (...), o impessoal, como a instância decisória dos limites 
estruturais dos projetos existenciais medianos abre originariamente 
o espaço para a realização de um acompanhamento sintônico da 
sucessão ininterrupta de atividades que constituem a cotidianidade 
(Casanova, 2006, p. 182).  

 

 A passagem acima descreve a absorção radical do ser-aí pelo mundo técnico e 

a exigência do funcionamento dos entes. Em meio a uma repetição sucessiva de ações 

produtoras de efeitos que sempre operam junto aos entes em uma manutenção do 

conforto e familiaridade impessoal, obstaculiza-se qualquer caminho que reconduza 



	   136	  

ao caráter mais originário e constitutivo do existir, o vazio, a nadidade, o abismo. O 

tamponamento compulsivo do vazio recorrente é  

 
um afluxo descomunal de opções concretas, de afazeres urgentes, 
de negócios estratégicos, enfim, de caminhos... A questão é que o 
niilismo se esconde justamente através desses caminhos. Como 
nada acontece propriamente ao ser-aí nessa multiplicidade de 
caminhos; como não há qualquer projeto se lançando para além da 
significância sedimentada do mundo fático; como se perdeu o laço 
originário com o que não pode ser reduzido à linguagem das 
opções, dos afazeres, dos negócios, ou seja, com o ser como limite 
de todo dizer, todos os caminhos carregam agora consigo um nada 
estrutural. De acordo com as nossas palavras iniciais, em todos os 
caminhos, nada a caminho (Casanova, 2006, p. 189).  

 

 O mundo moderno, portanto, é pautado pela pobreza de experiência. Isso 

quando há algum resíduo de experiência. Na maior parte das vezes tudo é despontado 

como solo propício para uma vivência feliz, confortável, prazerosa e divertida, 

reforçando a imersão em um ritmo impessoal de tamponamento junto às próteses que 

vem ao encontro, dissimulando a verdade do seer como acontecimento apropriador.  

 Podemos exemplificar a condição do ser-aí atual com incontáveis 

possibilidades. O corpo, por exemplo, sendo restrito ao físico/orgânico, torna-se 

manipulável, controlável, fonte de vivências dos mais diversos tipos. Começa-se 

tamponando a dor. Tanto a dor física quanto psíquica tornam-se agora tamponáveis. A 

dor, que sempre fora constitutiva, hoje torna-se desnecessária, um estorvo, um 

excesso prescindível. A correção do existir na negação de toda e qualquer indigência 

tornou com que algo constitutivo se tornasse corrigível, a metafísica técnica 

pressupõe um upgrade do existir; no entanto, sua não realização definitiva incita um 

acréscimo de velocidade, em uma compulsão crescente que, quando cessa, faz 

emergir um vazio avassalador. No interior da ocupação tamponadora vige a absorção 

radical no impessoal; na manutenção de upgrades vige o vazio da experiência, sempre 

permeado pelo tédio.  

 Podemos explorar ainda mais a corporeidade do ser-aí atual técnico a partir de 

uma redução ao físico, mencionando a relevância do paladar e da gastronomia. Sobre 

a condenação dos excessos, Pollien (2006) diz que no Antigo Regime  

 
a condenação da intemperança não está ligada ao tipo de produto 
consumido, mas ao excesso, sendo que a embriaguez era condenada 
pelo pecado da gula (péché de gourmandise), que relaciona o beber 
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ao glutão. O glutão devora sempre uma parte do outro, o que 
configura uma figura do egoísmo.  

 

 Hoje, no entanto, a situação se inverte. A compulsão técnica aponta para a 

necessidade de, em um predomínio de prazeres corpóreos, estimular os sentidos a 

partir das mais diversas ocupações. A gula torna-se cotidiana e normativa, tornamo-

nos todos glutões, seja em bebidas, alimentos ou qualquer outra vivência corporal que 

tampone o iminente vazio. O pecado da gula (gourmandise) torna-se uma vivência 

feliz e cotidiana, a apreciação do paladar se manifesta hoje através da apreciação da 

culinária gourmet, que precisa sempre se reciclar a partir de opções antigas, 

apresentar novidades, manter o ritmo vertiginoso compulsivo de lançamentos para 

evitar que uma indigência tome conta, evitando a indigência na totalidade. Nunca 

tantas opções gustativas estiveram disponíveis. O pavor do abismo do seer é 

silenciado por um sem fim de possibilidades gastronômicas à mão, à boca e aos outros 

sentidos que tamponam qualquer possibilidade de meditação (Besinnung) histórica. A 

experiência é substituída pela vivência dos sentidos.  

 A informação hoje também se dá neste horizonte técnico, no qual tudo se 

realiza a partir da dinâmica compulsiva da vontade de poder enquanto constante 

tamponamento do vazio do existir. Assim que uma notícia é lançada, há um rápido 

processo de envelhecimento da notícia, sendo necessária muitas vezes uma série 

ininterrupta de informações que preencha este contínuo lapso. Se a metafísica era 

constituída pela presença constante, o niilismo é marcado pela ausência constante; por 

mais que o ente seja maximamente presente, a vivência é sempre permeada por um 

vazio absolutamente tedioso. 

 A consequência da informação na lógica da ocupação tamponadora moderna é 

que, na necessidade de um consumo de notícias informativas, há cada vez mais o 

acirramento da pobreza de cada notícia, num gradativo esvaziamento da experiência 

possível no tato com cada informação lida, assistida ou ouvida, uma vez que o que 

está em jogo é apenas um preenchimento incessante de um vazio deixado entre uma 

notícia e outra. E, na demanda e necessidade de criação de notícias incessantemente 

novas, é inevitável a produção de notícias de caráter supérfluo, são meras ocupações 

momentâneas onde no fundo nada é efetivamente falado (lido/ouvido), apenas a 

lacuna vaga é temporariamente tamponada. É possível agora o jornal ser um veículo 

de fofoca, ainda que possam haver notícias relevantes, com um impacto significativo 
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para o mundo. Toda informação é nivelada a partir da demanda compulsiva por 

informação, no mais das vezes sendo irrelevante se se fala de uma guerra mundial ou 

do último episódio da telenovela. A notícia, no mais das vezes, é uma mera distração 

que visa refúgio no seio do ente. Para a manutenção da dissimulação do abismo do 

seer, conforto e felicidade tornam-se agora a medida normativa do existir. Nela, o ser-

aí se move na mais imediata superficialidade ainda mais supérflua do ser-aí. O 

tamponamento compulsivo é um mecanismo de defesa eficiente na alienação do ser-aí 

de sua condição mais própria (Heidegger, 1929/2003). O desenraizamento crescente 

impele muito mais ou bem para a mais tosca compulsão da opinião, ou bem para a 

indiferença ou para o mais impotente apoio no que se deu até aqui (Heidegger, 

1989/2015, p. 333). E nada mais claro hoje do que a internet. Fala-se de tudo, opina-

se incessantemente, tudo está à mão e aos olhos; no entanto, há uma pobreza 

experiencial enorme. Podemos inclusive utilizar Ser e tempo para descrever a imersão 

no impessoal e desoneração de nosso poder-ser (por mais que posteriormente seja 

visualizado o acirramento do impessoal na verdade técnica):  

 
toda precedência é silenciosamente nivelada. Tudo o que seja 
original é desbastado em algo de há muito conhecido. Tudo o que 
foi conquistado na luta passa a ser manuseado. Todo segredo perde 
sua força (Heidegger, 1927/2012b, p. 365).  

 

 Usa-se a internet compulsivamente para ocupar-se, para tamponar o vazio e o 

desconforto que emergem no silêncio e no aquietar-se. Tampona-se compulsivamente 

para se manter o vazio constantemente afastado. Toda informação é nivelada 

enquanto ocupação acessível e tamponante. Como complementa Duarte (2010, p. 

187),  

 
A realidade virtual se configura como realidade tecnicamente 
programada e constituída, em que nada propriamente acontece, pois 
o fluxo contínuo das informações não tem parada ou estabilidade, 
não dá tempo ao tempo nem visa qualquer fim senão o de sua 
própria perpetuação, de modo que todos os acontecimentos acabam 
sendo diluídos no momento mesmo em que a máquina 
informacional se apodera deles e os divulga. Nesse contexto, a 
informação não se constitui em qualquer conteúdo "real" a ser 
transmitido, visando informar ou conscientizar leitores, ouvintes ou 
telespectadores a respeito dos acontecimentos em sua realidade. 
Antes, a própria informação assume o estatuto de estoque ou fundo 
subsistente de informações, em cujo fluxo contínuo e encadeado se 
produzem sempre novas demandas por mais e mais informação.  
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 Na busca de felicidades através de vivências prazerosas, também vige o 

consumo. E hoje são raras coisas mais prazerosas do que comprar, gastar, consumir e 

obter. Compra-se: tamponamos os vazios com entes adquiridos. Próteses servem 

perfeitamente para tamponar. E para cada carência há uma prótese específica. O que 

seria do consumo sem a tristeza? O que seria dos shoppings sem a melancolia? O que 

seria da indústria da diversão sem o tédio? Para que próteses se não há nenhuma 

indigência? O que manteria a técnica moderna em pleno funcionamento se não a 

nadidade estrutural que é a cada vez negada e dissimulada? E a técnica alcança um 

certo grau de funcionalidade e eficiência tão alto que, de fato, esquecemo-nos da 

origem infundada abismal, distanciamo-nos suficientemente para relegá-la a não mais 

do que uma remota lembrança de um passado longínquo. A própria linguagem se 

torna caduca para dizer do abismo, ela se torna técnica, funcional, específica para 

falar de presentidades.  

 E, com isso, chegamos ao aspecto psicológico/subjetivo não egoico do ser-aí 

da Modernidade, ou seja, do ser-aí humano no acontecimento apropriador que já lhe 

dá suas bases normativas pautadas em felicidade enquanto tamponamento da 

negatividade estrutural. Sem Deus ou deuses, Seja feita a Vossa vontade se 

transforma em seja feita a Nossa vontade. E não tenha dúvidas: é vontade de poder! 

Quer ir além de si e auto superar-se, e, quando o objetivo é realizado, quando uma 

demanda é satisfeita e aquietada, surge uma outra disputa, uma outra insatisfação 

emergencial que demanda contentamento. A vontade moderna é compulsiva por ser 

tamponadora de um vazio que nunca se esvai. No interior da técnica todas as falhas já 

se desvelam enquanto reparáveis. Há a dissimulação da condição originária do ser-aí 

em um incessante upgrade. 

 Como Heidegger interpreta Nietzsche em sua conferência Que significa 

pensar, nós inventamos a felicidade (Heidegger, 1952/1992, p. 45). A felicidade 

consuma o abandono do ser. Nós, os últimos homens, tamponadores de qualquer 

ausência e indigência, no pleno abandono do ser, ocupamo-nos dos entes em 

vivências felizes, confortáveis; compulsivamente fugimos e mantemos a indigência na 

totalidade dissimulada, esquecida. Ocupamo-nos junto aos entes que vem ao encontro 

em sua máxima presentidade, sem qualquer traço sagrado, mas já sempre delineados, 

manipulados e tematizados cientificamente. Não se come mais comida, mas ingere-se 

nutrientes. Não viaja-se mais, mas consome-se uma outra cultura - em geral com 

visitas monitoradas e consumo de bens locais. O natal perde o seu sentido inicial 
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atrelado ao divino e torna-se apenas mais uma festa de estímulos sensitivos e troca de 

bens de consumo, é apenas um evento desapropriador (Enteignis) típico da 

Modernidade, na qual o vazio é tamponado através de vivências felizes; a veneração 

do filho do Deus criador transfere-se para a assunção de bens de consumo, reunião 

familiar e felicidades provisórias da compulsão de posse. Trabalho e casamento 

passam a ser lugares nos quais são buscadas felicidade e satisfação pessoal. O que 

sempre fora dever ou tradição passa a ser fonte de felicidade - e de preferência que 

sejam divertidos. Para a manutenção da distância da indigência na totalidade, nada 

como tamponar o vazio através de prazeres corpóreos. Os sentidos nunca foram tão 

estimulados, nunca houveram tantas opções gastronômicas, a diversão nunca foi tão 

disponível, com novas opções sempre surgindo, em um sem fim de modismos; a 

música encontra-se em estado de incessante renovação, com novas bandas, estilos, 

lançamentos à mão, onde todo o mistério se dá na aleatoriedade das músicas quando a 

opção shuffle é selecionada, não interrompendo o ritmo vertiginoso de donwloads de 

mp3 baixados... Além de tudo isto, no entanto, predomina um enorme vazio. Além de 

toda ocupação e diversão, há o tédio. Além de cada beijo e relação sexual 

compulsivamente realizada em meio a uma obrigatoriedade do gozo e do prazer, reina 

uma profunda solidão.  

 O desenraizamento do ser-aí de sua mais própria essência e o obscurecimento 

do mundo faz com que o vazio esquecido finque raízes. É por não ser resguardado 

que ele engloba tudo o que há. É na mania de felicidade que funciona através do 

tamponamento compulsivo que o vazio mais se faz presente, mesmo que em sua 

dissimulação máxima. A velocidade e a violência na produção das próteses apenas 

acirram o desamparo do ser-aí atual, uma vez que quanto mais pleno o abandono do 

ser, mais presente é a ausência, ainda que dissimulada e supostamente anulada vez 

após vez. É na falta de resguardo do seer enquanto abismo que as experiências 

tornam-se rarefeitas, vazias, pobres de experiência. Na perda do sagrado e do espaço 

aberto infundado do qual o ser-aí é guardião, fica a impressão que nada acontece. A 

cada vivência, entra-se um e sai-se o mesmo. Nada acontece.  

 A invenção e manutenção da felicidade como empreitada moderna impedem 

que indigências mínimas possam acossar o ser-aí atual; impedem, portanto, que a 

indigência na totalidade possa surgir. Na lógica do upgrade da existência, toda dor e 

todo sofrimento são tematizados como ultrapassáveis, minimizáveis, extinguíveis. O 

ser-aí moderno torna-se acomodado em vivências, em um constante e compulsivo 
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dizer-não para a sua própria negatividade estrutural, para a existência em sua 

constituição mais própria, para o abismo da ausência de qualquer fundamento que 

erige e sustenta cada mundo histórico - um mundo histórico técnico que renega sua 

origem.  

 

 

5.9 - O uso de drogas na consumação da Modernidade 

 

 O caminho até aqui conduziu até uma crítica do presente. Talvez possa-se 

pensar que o texto fala pouco de drogas, ou que ele possui uma linguagem inacessível 

e de difícil compreensão. Ambas assertivas possuem sua razão. A realocação do uso 

de drogas na história enquanto um problema histórico e enquanto uma derivação de 

um horizonte mais originário exige uma rearticulação com este referido campo 

fenomênico. Isto exigiu pensar a essência deste horizonte técnico para além de sua 

essência técnica. E, para tal, faltam palavras. A linguagem, para este pensar, tornou-se 

pobre. Ao longo do gradativo abandono do ser e ao longo da história da metafísica, a 

ligação autêntica com a palavra foi sendo paulatinamente perdida (Heidegger, 

1989/2015). É necessário corromper e forçar ao máximo a linguagem cotidiana 

disponível para acessar um solo originário por muito esquecido. Neste método, fala-se 

pouco de drogas. No entanto, fala-se no mais essencial e no mais decisivo para uma 

compreensão rigorosa do fenômeno do abuso e da compulsão de drogas no mundo 

moderno. O presente trabalho e a sua característica hermética e descentralizada do uso 

de drogas não configura um mero estilo literário, gosto ou preferência: é uma 

necessidade. Qualquer discussão que residisse e fincasse raízes em âmbito ôntico, ou 

seja, que se restringisse apenas à droga em-si e ao referido fenômeno, seria 

extremamente limitada de antemão - historicamente cega e ontologicamente ingênua - 

por mais que possam ser úteis na era da ação enquanto produção de efeitos.  

 A introdução historiológica (parte 2) presente neste trabalho faz-se presente 

unicamente para contextualizar de forma precisa uma única coisa: o problema das 

drogas é recente. Apenas a poucas décadas atrás passa a ser observada uma dinâmica 

problemática, que demanda atenção e cuidados em âmbitos globais. Antes disso, 

pouco se observava sobre a compulsão e a dependência, eles não surgiam como 

possibilidade como surgem hoje. A compulsão por drogas é um problema do nosso 

tempo, assim como o tédio, sendo inevitável não conjecturar já de início alguma 
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possível correlação entre ambos - ainda que não fiquemos restritos apenas às drogas. 

Svendsen (2006, p. 18) aponta que o tédio veio a ser associado a coisas como abuso 

de drogas, abuso de álcool, fumo, distúrbios alimentares, promiscuidade, vandalismo, 

depressão, agressão, animosidade, violência, suicídio, comportamentos de risco, etc.  

Esta pesquisa se propõe a elucidar de forma suficiente o sentido desta mudança 

histórica, uma vez que as usuais explicações provenientes de domínios científicos e 

teóricos se fazem insuficientes. E são insuficientes exatamente porque seccionam e 

desarticulam o fenômeno do uso de drogas de seu contexto mais amplo de aparição. 

Para compreendermos o uso de drogas e o acréscimo vertiginoso de uso ao longo da 

história, não poderemos jamais desarticular o fenômeno de seu horizonte histórico. 

Sem a história, a explicação envereda numa via curta. Isto implica uma abrangência 

maior do que apenas o referido fenômeno. É neste caminho que o presente trabalho se 

realiza. É nesta abrangência que ele se alonga e se torna de difícil acesso.  

 Há inúmeras pesquisas que investigam o uso problemático de drogas, assim 

como outras dependências presentes no mundo moderno. Orcutt (1984), por exemplo, 

descreve o tédio associado ao uso de álcool; no entanto, ele ainda persiste no tédio 

enquanto um sentimento interno intra-psíquico, não alcançando a radicalidade de uma 

subjetividade moderna não egoica e que elucidasse não apenas o comportamento 

compulsivo a partir de um sentimento possibilitador, mas a Modernidade enquanto 

horizonte possibilitador das mais diversas compulsões. Blaszcynski, Mcconaghy e 

Frankova (1990) efetuam uma vez mais uma explicação partindo do tédio, mas agora 

associado ao jogo compulsivo. No entanto, o âmbito histórico permanece não 

explorado de forma suficiente, que permitisse uma compreensão não apenas de casos 

específicos, mas que efetuasse de fato um diagnóstico da Modernidade. Mas 

surpreende como há um lapso de estudos e escritos que discorram da problemática das 

drogas, incluindo subtemas como dependência, compulsão e abuso sem considerá-los 

um problema relativamente recente, que desponta apenas nas últimas décadas. 

Surpreende mais ainda como, ainda que isto seja explicitado e assumido, o que já é 

uma grande qualidade, a explicação desta mudança histórica é no mais das vezes dada 

por vias curtas, evidenciando uma dificuldade do usual discurso teórico/científico 

para abordar o tema. O escrito de Morales (2012) é um exemplo de um bom 

diagnóstico do atual uso de drogas e de uma explicação que se realiza ainda por vias 

curtas, não alcançando a radicalidade histórica necessária. No caso dos artigos acima 

citados, nem era de fato um objetivo ir além do realizado. No entanto, faz-se 
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necessário um trabalho que discorra da problemática do atual uso de drogas, 

recontextualizando-o com a história, e que não paute-se apenas na historiologia.  É 

necessário que pensemos o uso de drogas historicamente, e isto quer dizer aqui: 

rearticulando com o acontecimento apropriador de nossa época. Precisa-se ler o 

presente enquanto essenciação do seer. História é aqui a história das decisões 

essenciais do seer. Pensar historicamente é não perder de vista o pertencimento ao 

seer que envia os destinos históricos que acontecem apropriadoramente. Em meio ao 

pleno abandono do ser, não é acaso que pesquisas que pensem desta forma são quase 

em absoluto inexistentes. Passaremos a pensar, agora, o uso de drogas no interior do 

fluxo de vivências tamponadoras que sempre visam um upgrade.  

 Na verdade técnica vige a armação: o ente na totalidade é desvelado enquanto 

fundo de reserva, entes são disponíveis ao fazer humano, e não há limites dentro da 

factibilidade do ente. O acontecimento apropriador da técnica faz com que todo ente 

se apresente em sua máxima presentidade, não há mais mistério ou ausência, tornando 

possível com que o controle e a manipulação dos entes alcance um grau altíssimo de 

sofisticação. Nesta verdade histórica o ser-aí se desenraíza de sua condição originária, 

ele se esquece enquanto ser-aí e se desarticula do pertencimento ao seer. O vazio 

estrutural do existir é mais do que esquecido, é submetido a uma tentativa de 

correção. A correção do originário, como já fora dito, impõe uma dinâmica 

compulsiva, uma vez que o caráter abismal nunca pode ser em definitivo suprimido: 

ele é muito mais o suporte essencial de toda abertura de mundos e fundamentos 

históricos, é o próprio suporte estruturante da técnica moderna.  

 
Mas o aberto, no qual, ao mesmo tempo se encobrindo, o ente a 
cada vez se encontra, e, com efeito, não as coisas imediatamente à 
mão, é, de fato, algo assim como um meio oco, por exemplo, o 
meio do cântaro. Aqui reconhecemos, contudo, que não se trata de 
um vazio arbitrário qualquer cercado por paredes e deixado sem 
preenchimento pelas coisas, mas, ao contrário, o meio oco é o 
elemento que cunha e suporta de maneira determinante a 
constituição das paredes e de suas margens. Essas paredes e 
margens não são senão a irradiação daquele aberto originário, que 
deixa essenciar sua abertura, na medida em que exige tais paredes 
(a forma do vaso) à sua volta e em relação consigo. Assim, no que 
cerca se reflete a essenciação do aberto (Heidegger, 1989/2015, p. 
330).  

 

 A passagem fala do abismo, da mais profunda falta de fundamentos, ainda que 

se realize a partir de fundamentos históricos. A técnica moderna é um fundamento 
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histórico. É um acontecimento apropriador, no entanto, que se desapropria de sua 

origem fundante. É uma verdade histórica que obscurece a história enquanto decisões 

essenciais que sustentam-se no vazio. A Modernidade é o encobrimento paulatino e 

cada vez mais bem sucedido deste vazio. A Modernidade, através das drogas, assim 

como toda outra vivência compulsiva, busca tamponar a experiência do vazio, visa 

suprimir a emergência da indigência do ente na totalidade, locupletando toda e 

qualquer indigência. A droga passa a ser utilizada, portanto, como um ente à mão, 

seja para intensificar o prazer, em meio às infindáveis festas e eventos do mundo 

contemporâneo; seja para retirar a dor, como um entorpecente ou anestésico. Em 

ambos os casos, predomina a vivência de um ser-aí que manipula os entes e o corpo a 

seu bel-prazer. A Modernidade e sua pretensão corretora do vazio estrutural, em uma 

normatividade da felicidade e do bem-estar, acarretou em um inevitável abuso de 

drogas. Na era da produção e factibilidade do ente, felicidade e bem-estar são também 

produzíveis, e, por que não, com drogas? 

 Em outros envios históricos o ser-aí possuía um maior enraizamento de 

pertencimento ao seer. A indigência fazia-se presente, convivia-se com ela. Ela era 

aceita. Diz Pollien (2006): a dor enviada por Deus para a redenção dos pecados 

exigia antes ser procurada do que combatida. Apesar da existência dos narcóticos ser 

conhecida, não se pratica a anestesia antes de 1850. Hoje, no entanto, a dor perde 

qualquer dignidade, ela torna-se dispensável, corrigível, suprimível. A medida 

normativa técnica do mundo impõe um desejo de felicidade, assim como torna 

qualquer condição que não se conforme suficientemente na lógica de uma vida 

plenamente funcional. Basta ver a multiplicação de patologias ao longo das décadas 

no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM). Patologiza-se toda 

e qualquer indigência. Tampona-se o vazio. Normatiza-se o upgrade. Acostuma-se 

com um viver tamponado, é realizado uma melhoria dissimulante de sua condição 

originária, como se fosse possível suprimir o vazio sustentador que doa a cada vez 

uma verdade histórica. Drogas são forma eficazes, como tantas outras, de tamponar o 

vazio que pode surgir a partir das mais diversas indigências, desde que não se pare de 

tamponar. Com o menor relaxamento do tamponamento o vazio desperta. Com o 

menor despertar, embriaga-se novamente.  

 Drogas podem confortar um pai na morte de um filho obscurecendo sua dor, 

podem estimular alguém a realizar uma tarefa penosa, podem ser uma forma de 

conforto para uma existência absolutamente marginal e socialmente excluída, podem 
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entorpecer a frustração de um fracasso pontual ou crônico, podem desestressar um 

trabalhador que chega em casa extenuado ao final do dia etc. Drogas hoje são 

próteses. Elas atenuam e combatem um caráter indigente intrínseco do existir. E, por 

mais que a penúria sempre tenha existido, nem sempre ela foi tão intolerada quanto 

hoje, nem sempre ela foi tão combatida. A Modernidade nos torna inimigos de nosso 

cerne mais íntimo. A penúria, por ser intrínseca, por constituir a própria relação de 

pertencimento com o abismo do seer, nunca é suprimida em definitivo - no máximo 

temporariamente dissimulada e afastada enquanto experiência postergada. Drogas são 

hoje próteses corretoras de algo que não pode ser corrigido. E, na impossibilidade de 

correção, a indigência emerge. Ela sempre volta. E, na emergência recorrente, o uso 

de drogas torna-se compulsivo.  

 Isto de forma alguma quer dizer que toda e qualquer relação com as drogas 

hoje se dê exclusiva e necessariamente desta forma compulsiva. Nem todos usuários 

se tornam dependentes ou compulsivos. É possível haver um uso controlado e 

esporádico de drogas. No entanto, é necessário ter em vista que drogas são apenas 

uma forma de tamponar o vazio que a cada vez emerge. É apenas uma forma de 

alheamento, ou seja, de afastamento da indigência do ente na totalidade que aclara ao 

ser-aí seu pertencimento ao seer. As drogas são, portanto, entes disponíveis para o 

ser-aí no interior da técnica moderna. Mas são apenas alguns poucos entes em meio a 

uma diversidade infindável de opções de tamponamento. Pode-se tamponar com 

drogas apenas no fim de semana, e tamponar com trabalho o restante do tempo. 

Discursa assim o Zaratustra de Nietzsche (1883/2011, p. 18):  

 
"Nós inventamos a felicidade" - dizem os últimos homens, e piscam 
o olho.  
Eles deixaram as regiões onde era duro viver: pois necessita-se de 
calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega: pois 
necessita-se de calor.  
Adoecer e desconfiar é visto como um pecado por eles: anda-se 
com toda a atenção. Um tolo, quem ainda tropeça em pedras ou 
homens!  
Um pouco de veneno de quando em quando: isso gera sonhos 
agradáveis. E muito veneno por fim, para um agradável morrer. 
Ainda se trabalha, pois trabalho é distração. Mas cuida-se para que 
a distração não canse.  

  

 O diagnóstico de Nietzsche é preciso e mostra uma enorme sobriedade. Ele 

identifica o mar de ocupações dissimulantes no qual vive o homem moderno, negando 

a vida em sua constituição mais própria, dissimulando toda dor e todo sofrimento 
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inerentes a ela. Sua crítica à metafísica de buscar o além do mundo é ainda válida, 

uma vez que a vida em sua constituição mais própria é ainda negada por nós, os 

últimos homens, os tamponadores, os homens felizes e absortos em vivências felizes. 

Drogas são uma possibilidade de vivências entre um mar de vivências. Ainda que 

possa haver uma exclusividade e fidelidade às vivências que a droga pode propiciar, 

grande parte das pessoas acaba se diversificando em vivências, não restringindo-se 

apenas ao uso de drogas, mas também trabalhando, divertindo-se, consumindo, 

comprando, viajando, jogando, transando, estudando, produzindo etc.  

 A dependência, no entanto, é atualmente uma preocupação, é um fenômeno 

recente considerando sua prevalência atual, uma vez que a compulsão hoje pode ser 

fiel e exclusiva à droga, ainda que no mais das vezes haja uma diversificação de 

ocupações no ritmo compulsivo. Mas a compulsão não necessariamente precisa se dar 

unicamente com a droga. No entanto, atualmente, quando se dá, pertence à lógica do 

tamponamento de indigências, de uma característica da Modernidade que torna o ser-

aí intolerante ao vazio, viciado em felicidade:  

 
vós vos tornais cada vez menores, ó gente pequena! Desmoronais, ó 
amantes do bem estar! Ainda perecereis - de vossas muito pequenas 
virtudes, de vossas muito pequenas abstenções, de vossas muito 
pequena abstenção (Nietzsche, 1883/2011, p. 163).  

 

 O tamponamento hoje combate a nadidade originária, a finitude, a angústia e o 

medo, a indigência na totalidade e o pertencimento a ela.  

 O ser-aí atual é vazio, desenraizado, hermeneuticamente ingênuo, sem 

qualquer lastro de pertencimento ao espaço aberto de decisão. Ele se dá apenas junto 

aos objetos em séries de mostração que residem e se apoiam junto aos entes em 

ocupações incessantes e compulsivas apenas para tamponar o vazio. Entediado e em 

séries de vivências, assim é o ser-aí; desenraizado e esquecido de sua condição mais 

originária, é ignorando o vazio estruturante e abissal do seer que ele se faz presente. É 

na não aceitação e em um constante dizer-não ao vazio que o ser-aí se perde na 

fazeção compulsiva junto aos entes. Quando tudo é ente disponível, quando vige 

apenas o ente e nada além dele, quando o nada estrutural que possibilita o surgimento 

do aí e dos entes é abandonado, aí cresce o deserto. Só há entes. Só há vivências que 

se pautam em imersões junto aos entes. As drogas são apenas mais uma opção de 

entes à mão, que possibilitam manipular o corpo orgânico/biológico para uma 
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condição mais favorável, pautada por uma medida técnica na lógica do upgrade e da 

correção. Upgrade: a correção que caduca. No upgrade há uma total intolerância a 

qualquer tipo de vazio. Mais do que em drogas, o ser-aí moderno é dependente da 

presentidade do ente em ocupações vivenciais. As drogas, enquanto um tipo 

específico de ente presente à mão, possibilitam o obscurecimento do vazio, 

reforçando as afinações de familiaridade e cotidianidade no seio da ocupação.  

 A consumação da Modernidade acontece com uma enorme consumação de 

drogas e de mais um sem fim de entes que dissimulam o pertencimento ao seer. A 

indigência, a dor, o horror da experiência de residir no abismo, a finitude, tudo isto 

permanece vetado ao ser-aí atual, ao último homem descrito por Nietzsche, ao criador 

e conservador da felicidade. A guarda do seer é abandonada. No tamponamento 

compulsivo que visa impedir a manifestação do tédio que com o menor descuido 

desperta, a repetição incessante e a perfeita funcionalidade dos entes implica em um 

enorme vazio da experiência do uso de drogas. É evidente que a experiência do uso de 

uma droga pode ser rica. No entanto, o ritmo compulsivo tamponador utilitário da 

Modernidade consumada contribui para que nada efetivamente aconteça quando 

alguém introduz em seu corpo uma substância psicoativa - nada além de vivências 

pautadas em alterações físicas de percepções sensíveis buscando conforto junto aos 

entes, rechaçando a negatividade estrutural do existir, dissimulando a nadidade do 

abismo que, essenciado no acontecimento apropriador, emerge enquanto tédio.  

 A Modernidade, na lógica da correção do vazio pelo upgrade, ao normatizar 

tamponamentos em nome do bem-estar e da felicidade, acabam por criar um padrão 

de medida inédito, de uma enorme intolerância do vazio, da dor, da alteridade e de 

toda renúncia necessária ao existir. Perante o negativo tornamo-nos fascistas. Perante 

o defeito tornamo-nos eugenistas. A saúde passa a estar atrelada a um bem-estar pleno 

e irrestrito. O tamponamento, em meio à funcionalidade dos entes, passa a encobrir 

quase que a totalidade dos vazios do ser-aí atual, que é a grande pretensão da 

Modernidade - completar o tamponamento, alcançar a completude definitiva. O vazio, 

ao voltar, incita o ser-aí a violentar ainda mais o ente. A técnica se acirra. O uso de 

drogas, ao não suprimir por completo a indigência constitutiva, acaba por se 

intensificar. Ele é repetido, e repetido, e repetido... E enquanto a pretensão da 

metafísica da técnica for dizer-não a esta indigência, a compulsão por drogas 

perpetuará. Enquanto o vazio do abismo for tido como tamponável, aí se farão 

presentes próteses, aí as drogas aparecerão enquanto possibilidades de felicidade em 
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um afluxo compulsivo. E nesta negação, tédio, melancolia e solidão se farão 

constitutivos. As vivências ininterruptas se pautarão em uma impessoalidade na qual 

o ser-aí se embriaga para suportar a perda de si, sua insuficiência enquanto guardião 

do seer. Há uma melancolia de fundo em todo mecanismo de defesa maníaca. A 

compulsão à repetição reprisa felicidades no incessante tamponamento no domínio de 

próteses na lógica do upgrade.  

 A felicidade só dura o curto período de sua auto-obsolescência programada. A 

compra só satisfaz até o momento em que ela se dá; a aquisição, ao mesmo tempo em 

que satisfaz, abre concomitantemente um novo espaço de eclosão do vazio, e logo um 

novo produto é visado desesperadoramente. O sexo só satisfaz enquanto durar o 

prazer da relação e o prazer do orgasmo; assim que ele se dissipa, volta a vontade de 

preencher uma vez mais o buraco tamponado. A droga só satisfaz em sua curta 

duração do efeito; a tolerância, a efemeridade e o esvaziamento da experiência 

impelem o usuário a usar uma vez mais assim que o efeito passa. Fica-se com a 

produção de efeitos de alteração de consciência, perde-se a experiência. A técnica 

moderna é eficaz em produzir satisfações através das mais diversas vivências. Sua 

realização introduz necessariamente o seu declínio. E, no interior da era da armação 

(Gestell), da velocidade e da violência na factibilidade dos entes, o declínio é 

vertiginoso. O retorno do tédio que desperta uma vez mais impele novamente para as 

compras, para o sexo, para as drogas ou para qualquer outra ocupação tamponadora.  

 Não são apenas as drogas que embriagam o ser-aí. Os entes embriagam. E 

embriaguez é uma forma de alienação de si, uma forma de desenraizamento de sua 

própria condição negativa. A negatividade, no entanto, não se remete apenas ao ser-aí 

finito e indeterminado ontologicamente, mas ao aberto no qual ele pertence como 

fundador e guardião. Drogas embriagam e desenraizam o ser-aí como todos os outros 

entes que são produzidos para o bem-estar do homem, visando prazer, felicidade e 

plenitude - plenitude esta que dissimula o vazio, encobre o negativo, vela o 

acontecimento apropriador enquanto essenciação do seer.  

 
E, por isso, justamente lá onde se acredita ter uma vez mais metas, 
lá onde se é uma vez mais "feliz", lá onde se passa a tornar 
uniformemente acessível a todo o "povo" os "bens culturais" até 
aqui vedados à "maioria" (cinemas e viagens para banho de mar), 
precisamente aí nessa embriaguez "vivencial" e barulhenta, é que 
está o maior de todos os niilismos, o fechar os olhos organizado 
ante a ausência de metas do homem, o desviar "sempre pronto a 
entrar em ação" diante de toda e qualquer região de decisão e de sua 
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abertura. O medo diante do seer nunca foi tão grande quanto hoje 
(Heidegger, 1989/2015, p. 137).  

 

 A compulsão pelas drogas no mundo moderno é apenas parte de algo mais 

amplo. A compulsão pelas drogas é a compulsão pelos entes, pelas mais diversas 

próteses disponíveis que objetivam tamponar o intamponável, e por isso se dão em 

uma velocidade crescente. A técnica moderna e a plenificação do ente, em meio à 

pretensão moderna que possibilita um upgrade do existir, criam uma certa 

embriaguez, em um crescente desenraizamento do seer. Apenas no silenciar do 

barulho das próteses e dos entes que é possível alcançar o solo verdadeiro no qual 

pisamos. Apenas retendo a incessante maquinação junto aos entes funcionais e 

interrompendo a compulsão ocupacional que é possível alcançar o pertencimento ao 

seer. No interior da funcionalidade, no entanto, como aponta Svendsen (2006, p. 96),  

 
o tédio dominará porque a qualidade do mundo desaparece na 
pantatransparência, na visibilidade extrema que tudo engloba. 
Numa cultura assim, experimentos com sexo e drogas - ou fugas 
para o nevoeiro de uma nova religião - parecerão tentadores, porque 
parecem oferecer uma maneira de escapar de uma vida cotidiana 
penosamente entediante e de descobrir novos horizontes bem mais 
excitantes. O triste é que esses excessos nunca conseguem satisfazer 
o anseio de que se originam.   

 

 Os entes se mostram hoje em sua máxima presença, enquanto próteses 

manipuláveis, planejáveis, com revisões e manutenções programadas. O viver torna-

se mais confortável, feliz, cotidiano, familiar. Toda estranheza do seer e do existir é 

incessantemente corrigido, hoje todo estranhamento radical é vetado. Da dor do 

pertencimento ao abismo e sua pretensa reparação técnica, hoje toda dor é tida como 

extinguível. A tentativa vã de correção do caráter estruturador e constitutivo do vazio 

do existir impõe uma negação do pertencimento ao seer, do ser-aí entregue ao 

acontecimento apropriador; onde a correção predetermina a ideia de verdade, todos 

os caminhos até sua origem são soterrados (Heidegger, 1989/2015, p. 336). Drogas 

soterram estranhezas e dores. A indigência do ente na totalidade é dopada 

consequentemente. Drogas manipulam afinações: instituem disposição para uma 

tarefa árdua e otimizam o desempenho, acalmam alguém ansioso, estabelecem foco 

para uma função minuciosa, intensificam o prazer, tiram ou estimulam a fome, 

minimizam determinado sofrimento etc... Vivências. Nada além de vivências. Em um 

tempo no qual vemos a essência do agir como a produção de um efeito, ao utilizar 
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drogas buscamos efeitos. Drogas hoje são utilizadas da mesma forma que todos os 

outros entes, como próteses à mão, como uma presentidade manipulável e passível de 

gerar alterações no sistema nervoso central. Drogas são, hoje, substâncias químicas; 

elas produzem alterações no corpo. A relação com as drogas reflete a relação das 

drogas com os entes e a ausência de relação (transparência) com o seer. Drogas 

tamponam o vazio. Vivências das mais diversas se dão corrigindo o existir do 

pertencimento à indigência do aberto. O vazio, ao voltar, firma a compulsão.  

 O céu é aberto em sua máxima presentidade, mapeado, visualizado e 

explorado, se alargando mais e mais a cada dia. A terra, desvelada em sua composição 

geológico-química, é categorializada pela quantidade de nitrogênio, potássio, fósforo 

e outros elementos, é utilizada enquanto nutrientes, receptível às mais diversas 

próteses fertilizadoras quando deficiente, e explorada quando minimamente utilizável. 

Os deuses estão em fuga; em sua impossibilidade, distantes da mera presentidade dos 

entes à mão, distantes do deus evangélico capitalizador de lucro, assim como do Deus 

cristão onisciente e onipresente, fundamento da plena presença, ambos 

desarticuladores da pertença ao fosso abissal que rejeita qualquer positividade, 

sistema ou fundamentação. O homem, com sua indeterminação originária esmaecida, 

vive na lógica do upgrade, tamponando sua ausência de quididade, esquecendo-se de 

sua finitude, obscurecendo seu pertencimento ao seer, desenraizando-se do nada e 

fincando os pés no mostrável, no biológico, no físico/orgânico, manipulando próteses 

que suprem, ainda que temporariamente, a indigência constitutiva. As drogas hoje 

aparecem nesta conjuntura, no abandono do ser, no esquecimento do essenciar do seer 

e do pertencimento do ser-aí a este âmbito; vige apenas o ente, em sua presentidade 

manipulável que funciona e conforta, que acolhe o homem em vivências prazerosas, 

divertidas, desenraizando-o de sua condição originária. O mundo se obscurece, há 

uma desertificação onde o abismo é aterrado, restando apenas o ente em meio a uma 

profunda experiência de vazio, seja pelo tédio, seja pela solidão, seja pela impressão 

de que, após cada riquíssima possibilidade fornecida e vivenciada pelo mundo técnico 

moderno, persiste um colossal sentimento de vazio e pobreza. A pobreza vem de nós 

próprios, da falta de uma natureza humana, da ausência de uma propriedade 

atemporal e a-histórica; a pobreza vem do próprio caráter infundado abissal que 

abriga o ser-aí e doa a sua verdade histórica. A indigência do aberto no qual o homem 

é pastor e guardião é tamponada; a história do seer, esquecida, deixa de ser 

resguardada em possibilidade, ela deixa de se realizar.  
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 O perigo, para Heidegger, considerando o tamponamento pleno da 

Modernidade, é que a história deixe de acontecer, uma vez que o pensar precisa 

abjurar a "atualidade" como a única e primeira determinação até aqui (Heidegger, 

1989/2015, p. 253); quando isto não é feito, a história encontra-se obstruída, vive-se 

apenas a mesma verdade, e a historiologia se dá contabilizando mudanças no interior 

da única e mesma verdade técnica. Mudanças "históricas" hoje são pautadas em 

descobertas de entes, inventos de novos bens de consumo, alterações na lógica do 

maquinacional e da disponibilização. Mudanças historiológicas técnicas, no entanto, 

apenas reafirmam a técnica enquanto fundamento e a encobrem ainda mais enquanto 

verdade do seer.  

 Além de toda riqueza do mundo técnico, há um deserto, um aterramento do 

caráter velado do aberto no qual o ser-aí é jogado e também é guardião. No deserto há 

uma alta possibilidade para, apesar de tudo estar a caminho, nada efetivamente 

acontecer. A banalização de tudo o que há, uma superficialidade reinante, viagens 

transcendentais no uso de drogas nas quais entra-se um e sai-se igual; diversões 

incessantes que, interrompidas, geram tédio; relações infindáveis e fugazes que, 

quando privam, geram solidão; a experiência de que o tempo voa cada vez mais e 

mais, sem ao mesmo tempo saber o que aconteceu ou o porquê de tal aceleração e 

efemeridade - todas estas características tão presentes hoje no mundo moderno 

ilustram mais do que o vazio do ser-aí e a indigência do aberto que o ser-aí guarda - 

elas mostram o esquecimento deste vazio. A indigência da falta de indigência é a 

indigência mais extrema: quando o vazio não é resguardado enquanto originário, é aí 

que ele se faz avassalador, ainda que inconsciente, mesmo que pela presença ausente, 

pelo tédio no interior de uma festa que dispõe de todos os elementos para ser 

interessante e divertida, na solidão de alguém cercado por dezenas ou centenas de 

amigos. Além de toda riqueza e diversidade, há um deserto no qual o seer é 

desarticulado do ser-aí, e o deserto se amplia.  

 O deserto se faz presente e da pior forma, em uma ilusória riqueza de 

progresso científico, de prazeres gastronômicos infindáveis, de substâncias que 

confortam e pautam a saúde não mais no silêncio dos órgãos, mas no barulho do gozo, 

ou seja, na dissimulação da indigência na maquinação das ocupações, da tagarelice e 

fofoca, da fazeção. Assim complementa Duarte (2006, p.113) em sua lúcida crítica do 

presente: 
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Não temos aí mais um sintoma de que já não suportamos mais ter 
dúvidas, paciência, tolerância ou frustrações? Tampouco é casual 
que a farmacologia contemporânea se dedique intensivamente à 
pesquisa e produção de antidepressivos e ansiolíticos. Será que a 
autonomia e liberdade podem ser exercidas na era tecnovirtual em 
que vivemos, a qual elevou ao estatuto de fantasias publicamente 
compartilhadas nossos desejos modernos de controle, de 
comunicação irrestrita, de presença instantânea e de 
espetacularização de si e de todos os acontecimentos sociais?  
Ao que parece, quanto mais se acelera e se suaviza o processo de 
dominação técnica de nós mesmos e da natureza, tanto menos 
percebemos nossa ausência de autonomia e liberdade. 

 

 No entanto, nem todos são absorvidos da mesma forma pelo deserto, alguns 

tem mais tolerância ao vazio, alguns tem mais capacidade de acolher a negatividade, 

de conviver com indigências; já outros tamponam e vivem para tamponar, vivem para 

ser felizes, buscando prazeres corpóreos diversos, dissimulando maximamente o 

pertencimento ao seer enquanto fundação do aí técnico. Apesar de todos estarmos no 

deserto dos entes, nem todos temos que ser soterrados da mesma maneira pela areia 

seca do deserto. É possível resistir, é possível cultivar espaços de ressonância. O 

pensar se dá justamente neste espaço de decisão, na consideração e aceite do 

infundado, do abismo que a cada vez envia a destinação que é a nossa. Nem tudo 

precisa ser árido no deserto. É possível uma serenidade (Gelassenheit) em meio à 

técnica, na qual deixa-se ser os entes no resguardo do aberto. É preciso resguardar a 

possibilidade da história se dar, na vindoura abdicação de tamponamentos para deixar 

ressoar o vazio no mais silencioso abismo. Os que estão por vir não se desviam em 

direção a mundos substitutos e a pseudotranquilizações - eles se quebram junto ao 

que é, a fim de deixar emergir com isto o seer no aberto de sua questionabilidade 

(Heidegger, 1997/2010, p.60).  

 A preparação para esta possibilidade histórica se dá na atual transição, na 

postura serena que deixa-ser a técnica e a resguarda enquanto fundamento histórico. A 

serenidade, como salienta Gadamer (2009, p. 31),  

 
não descreve nenhum mero deixar, mas um "conter-se", de modo 
que se deixa e libera, em contraposição a uma perseguição resoluta 
de metas volitivas que encobrem para nós constantemente todas as 
outras coisas que poderiam estar abertas.  

 

 Fazer filosofia é resguardar este espaço aberto e sua indigência constitutiva. 

Filosofia é um esforço de sobriedade, é uma indicação formal rumo à experiência do 

seer enquanto abismo.  
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 É possível situar-se no niilismo do abandono do ser, na era da indigência mais 

extrema, na indigência da falta de indigência. É possível não negá-los no incessante 

embriagamento tamponante, mas acolher a simples decisão do seer em cada prótese 

que vem ao encontro. Recebendo o céu, salvando a terra, aguardando os divinos e 

acolhendo a finitude do mortal; ouvindo a decisão dos quatro elementos do envio do 

seer e abrigando sua verdade além de toda inteligibilidade técnica, é possível dizer-

sim para o abismo incontornável. Não é porque pisamos no vazio que precisamos ser 

inteiramente absorvidos por ele. O deserto cresce: ai daquele que abriga desertos!15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Assim falou Zaratustra (Nietzsche, 1883/2011, p.290). 
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6 - Implicações clínicas  
 
 

6.1 - Heidegger e a psicologia 

 

 Descreveu-se, até aqui, a central relevância de compreender o fenômeno do 

abuso de drogas a partir de um solo originário, conectando-o à compulsão enquanto 

determinação fundamental da técnica moderna. O homem, em sua constituição 

fundamental (ser-aí), não possui uma propriedade quiditativa ou qualquer traço 

natural essencial, devendo ser sempre interpretado com vistas ao mundo no qual ele 

surge. Qualquer leitura do homem cujo recorte resida apenas nele ignora a sua 

constituição mais própria de jogado em um mundo fático, mundo este que o absorve e 

dá ao homem inclusive as capacidades dele se auto-interpretar. Esta correlação 

originária entre homem e mundo dá origem ao termo ser-no-mundo, ou seja, à 

correlação entre o homem e o seu espaço/tempo no qual ele é jogado e absorvido 

pelas determinações epocais/históricas. Ele só se realiza em um horizonte 

hermenêutico já pleno de significados (Heidegger, 1927/2012b).  

 A lição preliminar de Ser e tempo para uma possível implicação clínica é a 

necessidade de uma compreensibilidade não apenas do homem ou de determinado 

fenômeno isolado, mas propriamente do aí - horizonte no qual o ser-aí e os fenômenos 

se realizam. A corrente pretensão científico-teórica, que busca uma explicitação dos 

mais diversos transtornos psíquicos na atualidade, e que se mantém absolutamente 

alheia a uma crítica do presente, acaba por novamente incidir no homem isolado, 

seccionado e pré-interpretado por determinações fáticas legadas pelo próprio mundo 

enquanto horizonte doador de significados e pré-conceitos. Ainda que a leitura seja 

estabelecida a partir das determinações ontológicas do homem em uma clara 

influência heideggeriana, ela acaba por incidir em um novo tipo de ismo, tal como o 

humanismo ou o existencialismo, tão criticados por Heidegger (1947/1983) na carta a 

Jean Beaufret. Vale ressaltar aqui, no interior da psicologia fenomenológica atual, a 

reincidência de um novo ismo: o ontologismo, que discorre sobre os mais diversos 

transtornos e patologias modernos utilizando a analítica do ser-aí presente em Ser e 

tempo, sem qualquer consideração do próprio horizonte que possibilita o surgimento 

deles. Adota-se Ser e tempo e ignora-se Dilthey. Carrega-se a fenomenologia e 

esquece-se a hermenêutica, como se após Ser e tempo elas pudessem ser novamente 
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dissociadas, pressupondo a possibilidade de pensar a existência do ser-aí sem pensar 

em um envio (Geschick) histórico correspondente. É exatamente considerando a 

insuficiência tanto do cientificismo como do ontologismo que a presente pesquisa 

tematiza o uso de drogas e a compulsão moderna, buscando rearticular minimamente 

um fenômeno tipicamente moderno com uma discussão que fale sobre o 

acontecimento da Modernidade.  

 Apesar de Ser e tempo ser um livro limitado a acontecimentos históricos 

atemporais a partir de um ser-aí pensado atemporalmente e disposto em uma afinação 

não fática (novamente, atemporal), o tratado é terreno fértil para pensar a clínica. 

Considerar o homem enquanto ser-aí, ou seja, retirar dele qualquer carga racional, 

psíquica, natural, biológica, espiritual, orgânica, instintiva, genética, volitiva, 

comportamental, pulsional etc pode ser extremamente profícuo para repensar não 

apenas uma nova "teoria" ou um novo método terapêutico, mas a psicologia como um 

todo. Uma prática clínica que utilize a radicalidade do pensamento contido em Ser e 

tempo tem potencial para se transformar em uma psicologia diferencial, com uma 

visão mais abrangente e remundanizadora de todos os fenômenos fáticos, na qual os 

transtornos "psíquicos" não são exceção. E que seja feita justiça, qualquer prática com 

fundamentação diltheyana seria também bastante inovadora, considerando a cegueira 

científica e teórica que lida correntemente com abstrações, desarticulando fenômenos 

de seu horizonte originário, operando com uma lógica causal, partindo-se de hipóteses 

que nunca são efetivamente comprovadas (Dilthey, 1894/2011). Mas, para tanto, 

precisa-se lutar contra o lapso hermenêutico; seja nas teorias metapsicológicas, seja 

no cientificismo, mas principalmente no ontologismo de um ser-aí em absoluto 

desmundanizado e amputado de seu aí. 

 No atual período histórico, com a recente abertura, publicação e tradução dos 

volumes de Heidegger para diversas línguas, seria obtuso e redutor ainda manter o 

pensamento heideggeriano e sua possível contribuição para a psicologia apenas 

restritos ao tratado Ser e tempo - o que correntemente acontece. O livro apresenta 

limites, não fazendo-se presentes discussões sobre técnica, compulsões, 

obscurecimento do mundo e tédio, para citar alguns dos exemplos mais relevantes e 

atualmente centrais à prática clínica. A obra deixa de pensar exatamente o mais 

decisivo: o acontecimento da consumação da Modernidade, a verdade técnica, o 

desenraizamento - e suas incontáveis vicissitudes para a existência no interior deste 

mundo. Tais temas são fundamentais e basilares para a clínica moderna. Resgatando o 
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§31 de Ser e tempo, pode-se afirmar que a analítica existencial aponta a necessidade 

de compreensão do mundo para uma compreensão do ser-aí; a incompreensão do ser-

aí se dá justamente em uma falta de compreensão do mundo. O mundo moderno, 

sendo determinado a partir da verdade técnica, que Heidegger conseguiria ver mais 

nitidamente apenas ao longo da década de 1930, implica que todos os fenômenos hoje 

tidos como psicopatológicos e psíquicos devam ser compreendidos à luz da clareira 

técnica, da armação, que transforma a presentidade do ente em disponível e fundo de 

reserva; da compulsão, que através das próteses tamponam o reincidente negativo do 

ser-aí e do espaço temporal no qual ele se realiza.  

 Ser e tempo é uma obra importante para a compreensibilidade do pensamento 

heideggeriano, no entanto, é um espaço de passagem, um local transitório para o que 

viria a ser o local onde Heidegger permaneceria. Como pontua Gadamer 

(1995/2009,p. 65-66), Ser e tempo é, como frequentemente acentuo, uma mera 

estação no caminho de pensamento de Heidegger.  E, na consideração do pensamento 

heideggeriano como um todo, falta uma obra que realize uma fundamentação 

consistente de uma prática clínica. A obra não seria uma obra psicológica como as 

escritas até então, ela seria uma obra sem qualquer vontade de verdade, que não 

cedesse às sistematizações modernas, tal como o mecanicismo psíquico ou 

generalizações desenvolvimentistas. Ela se pautaria, no entanto, no ser-aí enquanto 

guardião do seer, morador da essenciação do abismo mais profundo que recusa 

qualquer fundamentação última; esta obra precisaria corromper a linguagem 

metafísica e explicitar a sua origem, ou seja, o silêncio, o abismo, o caráter infundado 

de todo fundamento histórico. Esta obra pensaria todos os fenômenos atuais como 

provenientes de uma verdade técnica, de um ser-aí desenraizado, morador de um 

mundo obscurecido, desabrigado da verdade do seer. Uma prática clínica, neste 

sentido, caminha diretamente para uma crítica do presente, concilia sua prática com 

uma meditação enquanto um pensamento da situação na qual nos encontramos e do 

solo em que pisamos - ainda que seja um mundo histórico marcado pela falta de solo 

e pelo desenraizamento. 

 Considerando tal afirmação sobre uma possível prática clínica que leve em 

conta o pensamento heideggeriano, diz Duarte (2010): 

 
seria fundamental que tal disciplina trabalhasse na interface das 
ciências sociais e da filosofia, a fim de se tornar capaz de constituir 
um diagnóstico crítico a respeito da época histórica em que o ser-aí 
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existe e sofre, carecendo de cuidados. Certamente, esta antropologia 
ou psicanálise de caráter existencial não poderia pretender 
estabelecer uma teoria universal das patologias psíquicas fundada 
em esquemas teóricos relativos ao determinismo causal das forças 
psíquicas que agiriam no desenvolvimento do indivíduo. Em outras 
palavras, tal ciência ôntica existencialmente fundada teria de 
recusar toda tentativa de definição objetivadora ou coisificante do 
existir fático do ser humano (p. 201).  

 

 É descrita a impossibilidade de abstração do ser-aí a categorias ou construções 

ônticas, uma vez que o ser-aí é assolado por uma indeterminação originária, ele é 

poder-ser. Toda essencialidade apontada e identificada não é nada mais do que uma 

possibilidade histórica legada pelo próprio horizonte histórico que absorve e já orienta 

o ser-aí. Entender o ser-aí é entender o tempo que é o dele, é fazer um diagnóstico do 

presente. Duarte continua:  

 
Tal antropologia existencial de cunho "psi" deveria assumir as 
coordenadas de um pensamento não metafísico, que não 
pretendesse manipular, controlar, prever ou administrar a existência 
do paciente e suas vicissitudes emocionais, escapando à estratégia 
de impor um padrão previamente definido a respeito do que seja a 
felicidade ou a perfeita sanidade mental. Antes, tratar-se-ia de 
compreender e interpretar as suas queixas, pensando-as, também, 
como sintomas de uma determinada época histórica, inserindo-as no 
contexto de uma avaliação crítica de seu próprio tempo, visto que 
não se podem compreender e interpretar adequadamente o ser-aí e 
seus sofrimentos psíquicos desvinculando-o de seu mundo, dos 
outros e do próprio horizonte historial no qual ele está lançado. Em 
outras palavras, uma ciência ôntica do humano, ontologicamente 
fundada, não poderia abordar o humano desvinculando-o do mundo 
e do tempo, não poderia pretender pensá-lo como ente isolado do 
mundo, como coisa perpassada por forças naturais que o coagem e 
determinam (p. 201-202).  

  

 Após apontar a indeterminação originária e a impossibilidade de tematizar o 

ser-aí com vistas a uma determinação essencial, geral ou natural, é apontada a forma 

através da qual o ser-aí se realiza, descerrando compreensivamente o aí, sendo 

absorvido pelo seu mundo fático. É este horizonte especifico com uma determinação 

do ente na totalidade que já orienta o que é saúde e doença, felicidade e penúria, 

normalidade e aberração. De maneira muito sensata, o trecho acima descreve a 

necessidade de rearticulação do ser-aí com o seu aí, enquanto abertura de um mundo 

fático histórico. Há uma retomada do pensamento diltheyano radicalizado, num 

esforço hermenêutico remundanizador, rearticulador, anti-abstrativo e, em Heidegger, 

desde Ser e tempo, ontológico.  
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 O homem sempre se interpreta de acordo com as referências significativas que 

seu mundo oferece e disponibiliza enquanto possíveis - remundanizar não é 

abandoná-las e ter uma pureza asséptica na contemplação de certo fenômeno, mas é 

considerar o caráter histórico destas determinações fáticas no qual estamos no mais 

das vezes absorvidos, é pensar a absorção sendo já um ser-aí absorvido, é situar o 

tamponamento sendo um tamponado, considerando o horizonte histórico que é o 

nosso enquanto um horizonte possível, e não como horizonte unívoco ou como 

verdade atemporal. Isto implica ir contra a tendência historiológica da técnica 

moderna que soterra a história das essenciações do seer.   

 

 

6.2 - Os extremos da existência 

 

 Na parte 3 deste trabalho foi realizada uma breve retomada da analítica do ser-

aí desenvolvida por Heidegger em Ser e tempo. Nela, o filósofo retira do homem 

qualquer essencialidade ou possibilidade solipsista, ele é desprovido de qualquer 

propriedade quiditativa, é um ser-possível. No entanto, ele é sempre já jogado em um 

mundo fático pleno de sentido, mundo este já configurado enquanto horizonte total e 

doador de significados impessoalmente compartilhados. É sendo jogado neste 

horizonte e por ser desprovido de uma essencialidade prévia que o ser-aí se realiza 

como possibilidade, é o mundo que possibilita e orienta seus mais diversos modos-de-

ser. No entanto, o ser-aí precisa estar aberto a este horizonte total; as significações 

sedimentadas precisam chegar ao ser-aí humano, e é exatamente a compreensão que 

torna isto possível. É através da compreensão que o ser-aí realiza o poder-ser que é o 

seu (Casanova, 2009), é o mundo aberto através da compreensão que torna possível 

todo comportamento, do mais excêntrico ao mais corriqueiro. Sendo originariamente 

indeterminado, toda orientação e referência de modos de ser provém do mundo 

enquanto horizonte total doador de sentido.  

 Podemos começar a pensar a psicologia a partir deste redimensionamento 

ontológico. O ser-aí é marcado por uma indeterminação originária, por uma 

estranheza constitutiva. E, sendo jogado em um mundo já pleno, na absorção do ser-aí 

pelo seu aí, há um obscurecimento do caráter de poder-ser, uma vez que ele se realiza 

a partir de possibilidade fáticas, ainda que não sejam visualizadas enquanto meras 

possibilidades, tal como o corpo orgânico no interior da atual tematização científico-
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biológica. A estranheza constitutiva deve ser minimamente obscurecida, é necessário 

um acolhimento no seio do mundo, uma apresentação aos significados vigentes. O 

ser-aí necessita de um acolhimento que lute contra a indeterminação originária. É 

necessário, com todo cuidado, dar boas vindas. Apenas com uma mínima supressão 

da estranheza é que o ser-aí pode adentrar no mundo e compartilhar corriqueiramente 

os significados descerrados na compreensão, apenas assim ele pode florescer e ganhar 

uma identidade. Como aponta o parágrafo §16 de Ser e tempo (Heidegger, 

1927/2012b), esta ocupação cotidiana é marcada pela familiaridade. Não há 

identidade possível na plena estranheza extemporânea de uma apresentação do mundo 

mal realizada. Sobre este tema a psicanálise se debruçou de maneira ampla e 

diversificada.  

 Freud foi um dos primeiros pensadores que se dedicou a tematizar a 

necessidade de um acolhimento e cuidado precoces. Assim como Comte (1830/1978) 

que em seu Curso de filosofia positiva pensou o despontar das ciências positivas ao 

longo de um longo e necessário processo marcado por períodos teológicos e 

metafísicos, Freud pensará a maturidade psíquica e a identidade após um considerável 

e vital período de investimento narcísico, no qual os também transitórios e necessários 

estados de crença na magia, onipotência do pensamento e superestimação do poder do 

desejo (características também apontadas por Comte e relativas aos períodos 

teológico e metafísico) seriam ultrapassados, no estado onde o homem aceita a sua 

pequenez (Freud, 1913/1940). Freud discorre da necessidade de um cuidado básico 

para que o psiquismo possa vingar, sair de si e acessar os objetos externos (observa-se 

também a influência da tradição solipsista cartesiana, além do positivismo científico).  

 Ferenczi (1929/1964), fundamentalmente influenciado por Freud, descreverá a 

necessidade de um acolhimento precoce: é necessário dar as boas-vindas 

(Wilkommen) ao recém chegado, havendo certa destrutividade em crianças não bem-

vindas (unwillkommene). A familiaridade do ser-aí não é natural, o encaixe com o 

mundo histórico não é automático ou instintual; na falta de vontade de acolher o 

recém chegado pode acontecer o malogro, a estranheza da indeterminação que impede 

uma plena transitabilidade no horizonte descerrado compreensivamente. No entanto, 

para nós, no interior deste trabalho, o central não são as derivadas nuances teóricas, 

mas o que propriamente possibilita com que estas teorias possam ser formuladas. 

Independente das nuances e especificidades do pensamento de cada psicanalista, a 
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condição ontológica que demanda este acolhimento é a ausência de familiaridade do 

ser-aí enquanto projeto jogado. Ele é originariamente estranho.   

 O ser-aí é um ente indeterminado. O caráter de poder-ser sempre já jogado em 

um mundo pleno e descerrado compreensivamente implica que o ser-aí possa ser 

acolhido e bem-vindado no mundo. Ele demanda familiaridade e cotidianidade para 

um dia se ver em meio a uma ocupação cotidiana na qual, em meio à familiaridade, os 

entes enquanto instrumentos somem no uso e o mundo parece simplesmente 

funcionar. Quando isto não se dá suficientemente, vige um ser-aí estranho, 

malogrado, como observado e descrito muitas vezes por Binswanger. O psiquiatra 

suíço, utilizando fundamentalmente Ser e tempo, pensou em ameaças universais 

humanas, imanentes à existência humana (Binswanger, 1956/1977) que 

impossibilitassem o usual adentramento e compartilhamento dos significados fáticos 

mais cotidianos. Para ele, saúde é exatamente a possibilidade de compartilhamento do 

mundo fático e trânsito no impessoal.  

 No entanto, este é apenas um dos extremos da existência: a imersão na 

estranheza não minimamente suprimida, a falta de adentramento em um 

compartilhamento fático num lapso de familiaridade, carência e desamparo precoces, 

implicando na impossibilidade de cotidianidade na normatividade histórica 

consensual. E, na prevalência da estranheza originária do ser-aí, reina o vazio, o 

descompasso e, não raras vezes, a tendência de desligar-se desta tensão do desencaixe 

junto à alheia e distante normalidade cotidiana (o que Ferenczi atribui à pulsão de 

morte). No entanto, nem todos os transtornos são proveniente deste extremo, do polo 

da estranha indeterminação que vige na falta de acolhimento precoce. Este extremo, 

por mais que seja de central relevância para a psicologia e para a psicopatologia, não 

é o foco deste trabalho.  

 Como fora apontado acima, é necessário que o ser-aí seja acolhido e 

apresentado no seio do aí no qual ele é abruptamente jogado, não havendo 

naturalidade instintual, comportamento inato ou interpretação intrínseca, sua 

realização é existencial, ou seja, além de um sujeito solipsista - ele é junto ao mundo, 

aos outros e às determinações que o horizonte fático já possui e doa ao ser-aí. O ser-

aí, ao ser jogado no mundo, descerra compreensivamente o seu aí, apenas assim ele 

pode ser absorvido por ele e adquire alguma referência para concretizar o seu poder-

ser. No entanto, apenas com certa suficiência de familiaridade é possível que ele 

chegue a estas determinações sedimentadas - e sobre isso Heidegger não discorre de 
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forma ampla, sobre como um jogado adentra no compartilhamento significativo 

impessoal e do que ele necessita para tal. 

 Mas o que acontece quando a familiaridade com o mundo é excessiva e 

transbordante? O que acontece quando o caráter originário de poder-ser do ser-aí é 

obscurecido de forma radical, chegando a um ponto no qual toda negatividade e 

nadidade originárias tornam-se insuportáveis? É justamente neste polo que esta 

pesquisa transita, é neste polo que a Modernidade correntemente opera.   

 O ser-aí atual é radicalmente absorvido pela lógica da ocupação plenamente 

funcional, uma vez que no interior da verdade técnica vige o ente manipulável e 

plenamente presente; toda negatividade é abandonada e constantemente adormecida 

em meio às ocupações mais diversas, em diversões infindáveis que possibilitam 

vivências confortáveis e inebriantes. A própria negatividade do ser-aí e do espaço 

temporal no qual ele se realiza é esquecida e constantemente solapada. O abismo do 

seer é algo aterrado no deserto da Modernidade, no qual não há mais caminhos, 

apenas entes plenamente presentes e efetivamente reais. O ser-aí atual tornou-se 

alheio à sua própria condição de indeterminação, ele se esquece enquanto ser-

possível, abandona-se também o caráter negativo da história das essenciações do seer, 

das verdades enquanto decisões essenciais fundadas sobre o abismo. Fundamentos 

históricos são fundados em abismos. É neste âmbito que o ser-aí se realiza. É este 

âmbito do negativo que passa a ser absolutamente relegado no interior da verdade 

técnica. E inúmeros transtornos modernos se dão exatamente neste polo, da indigência 

mais extrema, da indigência da ausência de indigência, do ente plenamente presente, 

das compulsões que visam refratar o reincidente e inevitável vazio que a cada vez 

emerge, seja no sintoma do tédio, seja no sintoma da solidão que despertam do radical 

desenraizamento e do obscurecimento do mundo em uma insuportável insuficiência 

de si próprio. Este é o sintoma fundamental fático de nossa época.  

 

 

 6.3 - Transtornos da absorção 

 

 Os mais diversos transtornos modernos não se dão apenas pela condição de ser 

-mortal do ser-aí, desprovido de substância, e que habita o espaço aberto de verdades 

essenciadas do seer. A condição do ser-aí atual e origem dos transtornos mais 

diversos se dão justamente do abandono desta condição de guardião do aberto, de 
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pastor do ser, de um ente que acolhe destinações históricas, se determina a partir dela 

e resguarda a possibilidade de novas decisões essenciais do seer, no qual há uma 

relação direta com a negatividade do seer e com o sagrado do qual podem surgir os 

deuses. Quando isto é deixado e esquecido, quando o abismo é soterrado, um mundo 

técnico emerge, com entes efetivamente presentes e marcados pela manuseabilidade, 

produtividade e factibilidade dos entes em sua máxima presença. Vige o cálculo na 

pretensão cartesiana atualizada da mathesis universalis. 

 O grande esforço da psicologia é transcender a pura filosofia e pensar os mais 

diversos adoecimentos modernos enquanto originados da condição moderna; mais: 

talvez até pensar o próprio surgimento e vigência da psicologia diretamente articulada 

à consumação da Modernidade. Pensar os entes técnicos que vem ao encontro como 

próteses e caracterizar a pretensão moderna de locupletar todas as indigências como 

tamponamento são apenas alguns exemplos de um árduo esforço de transitar da 

filosofia à psicologia, utilizando a ontologia heideggeriana como norte desconstrutor 

de qualquer psicopatologia normativa, mas que ao mesmo tempo efetua uma crítica 

do presente e traça um diagnóstico de nossa condição atual que já lida 

normativamente com tudo o que é.  

 Considerando o nosso acontecimento histórico, fora apontado um acirramento 

da absorção, uma vez que o ser-aí visa corrigir a indigência do ser, e, em meio a toda 

maquinação, a experiência do vazio é perdida em um sem fim de opções de ocupação 

que apenas preenchem e entretém o ser-aí em infindáveis vivências. Nestas, há um 

reforço da imersão do ser-aí em ocupações tamponadoras do vazio, uma vez que há 

um constante e compulsivo afastamento do tédio e da solidão. O vazio é o próprio 

sintoma do desenraizamento, da perda da indigência e da dor enquanto constitutivas 

do existir, mas são tematizadas enquanto falhas e misérias (Heidegger, 1889/2015). 

Defeitos podem ser tratados, manipulados, curados, tamponados. Na plena 

familiaridade propiciada pelas mais diversas próteses que já vem ao encontro, como 

drogas e medicamentos, há um radical enredamento no domínio do mundo público, 

no qual observa-se uma absorção radical na impessoalidade. Desarticulado de si 

enquanto ser-aí e do mundo enquanto espaço de decisão do seer, o homem perde 

quase completamente sua possibilidade de amparo, e, no pleno desamparo, há um 

desesperado apoio nas próteses - é apenas isto o que resta ao ser-aí atual. No 

abandono da guarda do ser e no acirramento da perda de si, o ser-aí decai em uma 
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enorme absorção entificadora perante um mundo tecnicamente normativo. E quem 

decai geralmente não vê aquilo onde se agarra.  

 Podemos ilustrar melhor com alguns exemplos mais concretos. Transtornos 

alimentares não podem ser desconectados deste horizonte histórico, uma vez que seria 

limitador tematizar anorexia e bulimia desarticulados do padrão de beleza irradiado 

incessantemente e com alcance midiático cada vez mais amplo e penetrante. O 

desenraizamento e o obscurecimento do mundo implica um maior domínio do mundo 

público, propiciando com que padrões de beleza, que sempre existiram em cada 

mundo histórico, tornem-se agora mais imperativos, passíveis de gerar inúmeros 

transtornos. O próprio pânico também pode ser considerado um transtorno da 

absorção, típico do nosso mundo moderno. Em uma manutenção incessante da 

familiaridade que repele o vazio e a negatividade, o ser-aí atual se vê muitas vezes 

surpreendido quando o negativo aparece enquanto algo que inevitavelmente desperta. 

O pânico é mais do que a insuficiência perante o vazio, é a insuficiência de trânsito no 

vazio de um ser-aí tamponado por próteses; ele é um transtorno moderno porque 

ilustra um ser-aí absolutamente vulnerável ao negativo que constitui o espaço 

temporal no qual ele se realiza. A dependência de drogas, em sua atual amplitude e 

incidência, também é recente. Se Escohotado (1996) aponta que a dependência era 

pouco ou não citada em tempos remotos, sendo apenas o abuso pontual uma 

preocupação, ao longo do século 19 e 20 ela começa a despontar como um problema 

social de central importância. E, rearticulando-a no seio da consumação da 

Modernidade, o consumo de drogas é a própria consumação de entes enquanto 

próteses que visam corrigir o negativo e manter a familiaridade tamponando penúrias 

das mais diversas. Em todos estes exemplos, remundanizamos o fenômeno de alguma 

patologia específica; reconduzimos o foco ao horizonte hermenêutico no qual ele 

aparece, possibilitando compreender a integralidade de fenômeno e sua possibilitação, 

e não simplesmente explicar (seccionar e identificar as conexões lógico-causais).  

 Tais transtornos e adoecimentos, em suas diversas possibilidades, amplitudes e 

gravidades, explicitam um ser-aí que acaba por se tornar alheio do negativo, seu e do 

espaço existencial do qual ele é guardião. O ser-aí da consumação da Modernidade 

torna-se radicalmente absorvido pela abertura do mundo público, ele torna-se frágil e 

vulnerável perante experiências do negativo, permeado pela inevitável dor. Ele passa 

a esquivar-se dela incessantemente, foge do originário como o peixe foge da água. E, 

ao mínimo despertar do negativo, em geral na experiência da afinação fática do tédio 



	   164	  

em uma explicitação da insuficiência de si, há um tamponamento realizado através de 

defesas maníacas se valendo de próteses que embriagam o ser-aí, adormecendo uma 

vez mais o negativo. Há uma tentativa de dar um upgrade no negativo, convertendo-o 

em positividade. O peixe que foge da água precisa nadar rápido, e talvez no pico da 

velocidade ele se esqueça de que se encontra submerso; no entanto, ele não pode 

parar. Parar implica confrontar a submersão da qual constantemente se foge. O ser-aí 

atual é como um peixe que, se para de nadar, se afoga.  

 A existência no mundo moderno torna-se sem profundidade, marcada por 

ações que repetem o afastamento de qualquer profundidade abissal; portanto, 

caracterizada por uma ausência de demora junto a algo, na impermanência do 

mecanismo de defesa maníaco que não mais reside junto a algo e em meio a algo, mas 

sobrevoa rapidamente as coisas em um mar sem fim de vivências agradáveis e 

efêmeras. Onde tudo está disponível, há poucos caminhos que conduzem para uma 

efetiva experiência de cada um destes caminhos disponibilizados na verdade técnica 

(Casanova, 2006). O problema não é a dependência de drogas, é a dependência do 

positivo que soterra a negatividade originária - negatividade esta que possibilita 

qualquer positivo. É a luta contra a dor e contra o transitório. E, na impossibilidade de 

uma definitiva saída para este impasse, no entrave da supressão do originário, as 

empreitadas tornam-se repetitivas, compulsivas, cada vez mais exaltadas, rápidas e 

atrativas, ainda que, no interior de cada maravilhosa possibilitação do mundo 

moderno, o tédio desperte cada vez mais enquanto afinação fundamental de nossa 

situação. E, para reagir, há sempre uma vez mais a compulsão. E nisto o mundo é 

eficiente, sempre disponibilizando algo a mais como opção para tamponar o vazio e 

fugir do negativo, tal como as séries televisivas, cada vez mais presentes, 

diversificadas e em maior número; um sem fim de episódios é a própria expressão da 

continuidade tamponadora técnica, the show must go on. E, quando para, sobrevém o 

tédio. Por isso ligamos uma série em outra, não deixando ressoar o vazio que 

sobrevém em cada interrupção.  

 Resta-nos agora uma pergunta: é possível uma compulsão saudável? Vivemos 

em uma era que não integra minimamente a estranheza constitutiva do ser-aí e do 

espaço existencial à familiaridade do mundo das ocupações. E, nas vivências 

compulsivas, tentamos repetidas vezes suprimir o originário; e, no retorno do 

inevitável, a ação se transforma em compulsão. É um dizer-não para uma dimensão 
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constitutiva do existir; mais: é um dizer-não para uma dimensão originária do espaço 

existencial. Como responde Giacoia (2013, p. 133-134): 

 
Como em toda coerção, a dinâmica do progresso técnico subtrai-se ao 
controle ético e subverte em dependência a promessa originária de 
emancipação.  Compreender a essência da técnica em um horizonte 
pós-metafísico poderia talvez ensejar tanto uma reapropriação dessa 
potência quanto uma desalienação do homem moderno. Permitiria 
apreender a imbricação entre a técnica e a metafísica, inscritas como 
destino na história da verdade do Ser, a que o homem deve 
corresponder pelo pensamento.  
Esta meditação ilumina os perigos ínsitos à dinâmica autônoma da 
tecnologia, em marcha para colonizar e tornar dependentes de si as 
diversas formas de organização da sociedade, colocando em risco a 
possibilidade futura de existência autenticamente na Terra.  
Toda compulsão é sintoma de morbidez, de perda de controle - um 
diagnóstico a que deve ser submetida a crença incondicional na 
resolução de todos os macroproblemas humanos pela intensificação 
coercitiva do progresso tecnológico. Talvez ela seja signo de um 
delírio de onipotência, que pode converter-se em seu contrário, isto é, 
em impotência e extravio, como perda, dificilmente reversível de 
autarcheia (autodomínio). 16 

 

 Na técnica há uma desconsideração do abismo que possibilita todo 

fundamento - des-integração do originário. A patologia se dá nos excessos de uma 

patologia normativa que sempre já é junto às próteses tamponadoras em uma 

incessante compulsão. A patologia se dá exatamente no extremo desta compulsão, na 

qual o ser-aí da consumação da Modernidade está imerso, uma vez que faz parte de 

nosso acontecimento de mundo. Nesta desconsideração do abismo, e enredado em 

uma plena presença, o nosso ser-aí produz próteses que tamponam exatamente a 

experiência deste negativo originário que possibilita qualquer presença. No entanto, 

esta leitura psicopatológica utiliza apenas as referências fornecidas pelo mundo para 

pensar desvios e doenças - no caso, desvios do extremo da compulsão. O trecho 

ressalta uma época doente, uma psicopatologia consensual e generalizada, um tempo 

maníaco que visa corrigir a negatividade estrutural. A compulsão enquanto derivação 

e acontecimento fundamental da técnica moderna chega a todo ser-aí atual que vive 

na era pós metafísica, ainda que possam haver incontáveis modulações desta 

compulsão. No entanto, a época é compulsiva, somos todos absorvidos nesta verdade 

técnica e fazedora.  

 Os vindouros descritos por Heidegger (1989/2015) seriam aqueles que 

renunciariam a esta onipotência entificadora, produtora de próteses e desertificante de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 grifos meus. 
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qualquer dimensão ontológica. Os vindouros seriam aqueles que acolhem o negativo e 

não reagem predominantemente com mecanismos de defesa tamponadores; eles se 

recolhem na retenção do barulho e do tamponamento e experimentam a indigência na 

totalidade. Abdica-se de uma onipotência humana repleta de infindáveis grandiosas 

empreitadas (que no fundo apenas visam manter o abismo soterrado). A renúncia de 

uma onipotência foi também pensada por Freud, ainda que não hermeneuticamente, 

mas metapsicologicamente.  

 

 

6.4 - Freud: porta-voz do desenraizamento 

 

 Sigmund Freud é um ser-aí. Compreendê-lo enquanto pensador é colocarmo-

nos em seu lugar, é compreender o seu aí. O fato dele ser o pai da psicanálise não o 

anula enquanto filho de seu tempo, Freud pensou fundamentalmente do 

acontecimento apropriador da desapropriação. Apenas um ser-aí desenraizado com o 

mundo obscurecido esquece seu pertencimento no aí; e neste movimento 

desarticulador a consequência é inevitável: ele perde a si próprio. O impessoal acirra 

seu domínio, o homem se massifica e há uma radical perda de si. O que seria de Freud 

em outro mundo histórico, que não fosse o da técnica e do abandono do ser? Teria ele 

pensado de forma tão inovadora em outro espaço-temporal no qual não houvesse um 

tamponamento incessante que torna o ser-aí alheio a si próprio?  

 Freud não foi um ávido leitor da tradição filosófica para não se deixar 

influenciar fundamentalmente por ela (Mezan, 2011). No entanto, Freud é um ser-aí, 

ele é um projeto jogado em um mundo já dado, e é absorvido por este mundo. Ao não 

se apropriar da história e de sua tradição europeia, aí é que ele se deixa dominar por 

ela, sendo influenciado em âmbito inconsciente. Aliás, o inconsciente é um conceito 

próprio de nossa época moderna, típico de um mundo obscurecido, de um ser-aí 

desenraizado do seer e alheio a si. É na consumação da Modernidade e em meio à 

fazeção que o ser-aí perde a si próprio, uma vez que ele só conquista seu si-mesmo 

em um pertencimento ao ser, em um resguardar o aí enquanto acontecimento 

apropriador, abrigando a verdade do seer. Fora de toda indigência, na determinação 

do ente na totalidade enquanto efetivamente presente, é aí que o homem perde a sua 

constituição originária, é aí que ele se desarticula de si - é neste momento que a 

psicanálise e o inconsciente passam a fazer sentido. E, de forma perspicaz, Freud 
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percebe que o aumento de consciência torna possível um maior domínio daquilo que 

antes não era contemplado de forma clara e demarcada.  

 Não que Freud tenha pensado que o inconsciente faz-se presente apenas no 

psiquismo do homem atual. O inconsciente não é uma vicissitude do homem 

moderno, o ser-aí sempre já carrega consigo determinações das quais ele não se 

percebe enquanto herdeiro, seja familiar, seja da tradição de seu tempo que já lhe dá 

as interpretações normativas de si e do mundo. No entanto, o que possibilitou que 

Freud pensasse o inconsciente foram propriamente as determinações da Modernidade, 

o acirramento da absorção nesta tradição que se interpreta enquanto unívoca e 

esquece o espaço aberto abissal de sua realização. É exatamente aí que o homem se 

perde no mundo, na técnica que funciona, que tampona e que desenraiza, acirrando 

aquilo que chamamos de domínios inconscientes.   

 Freud é um ser-aí. Ele é jogado neste mundo, no obscurecimento do mundo e 

na perda de si em meio a uma absorção ocupada junto às próteses que funcionam. É 

esta verdade histórica que lhe propicia pensar o inconsciente. A psicanálise é 

hermenêutica, ainda que esqueçamos disto na maior parte das vezes, ainda que 

estejamos alheios à sua origem moderna de um homem desenraizado, acirrando a 

perda de si e alicerçando a possivelmente inevitável nomeação do inconsciente. 

Mesmo a sua leitura da pulsão de morte é proveniente deste mundo histórico 

específico. Não é Freud que inventa o inconsciente, é a Modernidade consumada que 

ganha voz através de Freud.  

 A compulsão das drogas, assim como outras compulsões por ocupações 

incessantes, é a essência da pulsão de morte: o desligamento de toda ausência, do 

abismo, vontade-de-positividade - o que mantém o existir ocupado na familiaridade 

tamponadora e distante de toda ausência. E tampona-se precisamente a insuficiência 

de si, o desamparo do ser-aí que se desarticula do ser. Diversão pode ser uma pulsão 

de desligamento, desarticula a conexão do ser-aí atual com sua própria negatividade 

estrutural, com aquilo que ele possui de mais próprio. Pensamos aqui não em uma 

defesa maníaca individual contra uma vivência subjetiva, mas em uma época 

maníaca, dissimuladora e defendida contra aquilo que é mais constitutivo ao ser-aí, o 

pertencimento ao espaço aberto, o ser guardião de um espaço de decisão, a finitude, a 

ausência de positividade própria e também de seu espaço existencial. Se em Freud a 

metapsicologia transita em âmbito intrapsíquico, com uma interpretação 

heideggeriana ela transita no horizonte hermenêutico enquanto espaço existencial.  
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 Os tamponamentos bem sucedidos através das próteses possibilitam este 

obscurecimento de si e do mundo - e por isto entediamo-nos, e por isto obstruímos a 

história. Quando o caráter negativo do ser-aí e a historicidade do mundo se tornam 

efetivamente reais e plenamente presentes enquanto domínios ônticos, é aí que a 

ausência toma conta de tudo, ainda que no sintoma do tédio que desperta nas 

situações mais inusitadas e supostamente divertidas, ainda que na solidão logo após 

um beijo ou um orgasmo, ainda que na depressão e no radical esvaziamento de 

sentido de uma vida confortável e plena de entes.  

 Neste predomínio do âmbito ôntico e no esvaziamento do ontológico, vige um 

vazio barulhento e avassalador, ainda mais porque o ser-aí atual é mimado no seio do 

ente e torna-se em absoluto distante de si e da história do seer. Ele torna-se vulnerável 

ao seu negativo, suscetível ao estresse na experiência do vazio. E, na inevitável 

experiência do vazio que cedo ou tarde acaba despertando, há uma tensão que tende a 

ser suprimida, afastada, tamponada. E, como é inevitável que esta experiência retorne, 

os mecanismos de defesa tornam-se compulsivos, maníacos, frenéticos. O abuso de 

drogas acontece exatamente neste contexto histórico, no qual não este ou aquele 

homem se esquivam do negativo e de indigências, mas sim o ser-aí atual: mecanismos 

de defesa podem ser epocais; e nesta conjuntura técnica, eficiente e funcional vige a 

indigência mais velada e mais extrema, a indigência da falta de indigência, a 

intolerância para o constitutivo, a dissimulação do originário, o abandono do homem 

como ser-aí e do mundo como essenciação do seer.  

 Todas as intuições centrais freudianas se dão neste contexto mais amplo de 

perda de si e obscurecimento do mundo. O inconsciente é exatamente um constructo 

que identifica uma dimensão humana obscura, fora do plano consciente-racional. 

Pulsão de morte, nesta interpretação remundanizadora, é exatamente uma força de 

desligamento frente a uma relação que explicita a desconfortável negatividade, tanto 

do ser-aí como do horizonte de realização da história, negatividade esta cada vez mais 

alheia, cada vez mais tamponada e, por isto, cada vez mais intolerável no interior da 

consumação da Modernidade e da verdade técnica. O ser-aí da Modernidade 

consumada é como um peixe que tornou-se alérgico à água e que nada para fugir dela.  

 Pode-se afirmar o quanto esta interpretação de Freud é incomum ou até 

mesmo falseadora. No entanto,  ela apenas se firma enquanto tal porque não busca 

uma continuidade a partir do pensamento freudiano, mas busca alcançar o próprio 

horizonte hermenêutico-fenomenológico no qual Freud nasceu, cresceu e produziu. A 
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psicanálise no mais das vezes permanece seccionada enquanto disciplina, abstraída de 

todo e qualquer mundo histórico (metapsicológico). A tentativa é unicamente iniciar 

uma recontextualização do surgimento da psicologia. Para tal, torna-se necessário 

pensar onde residimos, onde nos movimentamos, onde nos (des)abrigamos 

atualmente? Para compreendermos de maneira rigorosa não apenas um caso ou outro, 

mas o movimento histórico da Modernidade, é necessária uma crítica do presente, ela 

nunca se fez tão distante, e por isto hoje ela se mostra tão urgente.  

 A psicanálise é aqui interpretada por um viés não derivado, mas 

compreensivo, ou seja, por seu próprio solo de aparição. Ela é aqui situada no próprio 

horizonte hermenêutico no qual Freud produziu proficuamente, ou, mais 

precisamente, na falta de solo, no desenraizamento, no ser-aí obscurecido de si e do 

mundo. Tédio e psicanálise são aqui elementos que vêm à tona no mesmo 

acontecimento histórico, derivados da perda da história, do esquecimento do homem 

enquanto ser-aí. Freud corresponde ao desenraizamento enquanto horizonte epocal, 

ainda que inconscientemente. Devolver o horizonte hermenêutico à psicologia não é 

violentá-la, mas restituir sua origem, devolver a ela o fundamento histórico que 

propicia seu surgimento e vigência. É trazer sua origem à consciência.  

 

 

6.5 - Niilismo e defesa maníaca 

 

 Nietzsche é um ser-no-mundo, ainda que no acontecimento histórico do 

obscurecimento do mundo; Nietzsche está, assim como todos os outros homens, 

entregue à verdade de nossa época, imerso no desvelamento técnico da consumação 

da Modernidade. Nietzsche, portanto, não é um extemporâneo, ele é apenas sagaz o 

bastante para dar voz ao movimento de desertificação no qual ele e todos nós estamos 

imersos, ou seja, pela interpretação heideggeriana: no predomínio do ente, no 

esvaziamento do ontológico, na perda do ser-aí enquanto pastor do ser e predomínio 

do último homem enquanto empreendedor de seu próprio bem-estar e felicidade. Sua 

auto intitulada extemporaneidade se dá exatamente por ele conseguir se situar 

exatamente no solo que é o nosso, e nesse sentido ele não é um extemporâneo, mas o 

mais contemporâneo de todos nós, o guardião do mundo enquanto um deserto 

crescente, apesar de toda diversão e de todos os passatempos disponíveis que passam 

a impressão de um mundo incomensuravelmente rico. Nietzsche ver o mundo na 
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época do obscurecimento do mundo talvez o faça uma exceção, mas não alguém além 

de seu tempo. E, em tempos da mais extrema indigência, é de vozes que ressoam a 

indigência que mais necessitamos.  

 O fato de Nietzsche não estar alheio e não dizer-não à dor e ao devir enquanto 

vontade de poder não o retira do deserto; seu oásis de instantes eternos apenas o torna 

mais suscetível a enfrentar o deserto e o árduo presente enquanto um contemporâneo. 

A voz de Nietzsche é a própria voz do abandono do ser, da desarticulação do homem 

com o espaço aberto de decisão do seer, é a própria Modernidade consumada que fala 

através dele. No entanto, quando não nos situamos neste acontecimento histórico, 

padecemos silenciosamente. Quando não nos vemos no niilismo enquanto 

acontecimento ocidental, é aí que ele se instala, desapropriando o ser-aí de si mesmo. 

É nesse movimento que o ser-aí se defende da perda de si: sem qualquer lastro com o 

seer, ele é radicalmente absorvido pelo mundo, entediando-se facilmente e 

correntemente afinado na insuficiência de si, tal como no tédio ou na inquieta solidão.  

 D. W. Winnicott é um ser-aí, ele foi igualmente jogado neste mundo descrito 

por Nietzsche, no abandono do ser, no niilismo, no deserto crescente povoado pelos 

últimos homens - aqueles dependentes em presentidades e pautados no prazer fundado 

no corpo orgânico. E, ao escrever, ele dá voz ao acontecimento de nossa época. Algo 

que corrobora com isto é exatamente a defesa maníaca, que foi utilizada neste 

trabalho, ainda que não como um recurso individual, mas enquanto possibilidade 

histórica do envio técnico.  

 Profundamente influenciado por Sigmund Freud e Melanie Klein, Winnicott, 

em seu texto de 1935 intitulado A defesa maníaca, a caracterizara enquanto uma 

negação da ansiedade depressiva, já que nega a realidade interna impondo um 

controle onipotente.  

 
O termo defesa maníaca deve englobar a capacidade de uma pessoa 
de negar a ansiedade depressiva que é inerente ao desenvolvimento 
emocional, uma ansiedade que pertence à capacidade do indivíduo de 
se sentir culpado e, também, de admitir a responsabilidade pelas 
experiências pulsionais e pela agressão que as acompanha na fantasia 
(Winnicott, 1935/1993, p. 267). 
  

 Enquanto ativa, a defesa maníaca descrita por Winnicott ilustra a negação de 

uma possibilidade de aceite e consumação da dor, luto e perda através de seu 

enfrentamento, o que possibilitaria a experiência da angústia enquanto um caminho 
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possível para o amadurecimento. Em outras palavras, na defesa maníaca recusa-se a 

dor enquanto sentimento interno e utiliza-se de compulsões à mão para encobrir e 

dissimular o sentimento que provém da posição depressiva. Na defesa maníaca afasta-

se temporariamente a ansiedade depressiva rumando para o seu contrário; e, 

exatamente por ser uma solução temporária, o agir pode tornar-se maníaco, repetitivo, 

compulsivo.  

 Observa-se uma influência tanto de Freud, no que se refere à regressão a um 

estado de onipotência, ainda que pautado em ações compulsivas, e não no 

pensamento, mas de qualquer forma imerso em um movimento de regressão a um 

estado já ultrapassado; quanto de Klein, ao ser descrita uma defesa contra a postura 

depressiva. Em meio e por meio de próteses tranquilizadoras e reconfortantes perante 

a inevitável dor do existir, Winnicott descreve a defesa maníaca enquanto forma do 

psiquismo recusar a dor e retornar a um estado onipotente de prazer via recusa do 

sofrimento. Perde-se a experiência da dor em meio a vivências felizes, reduz-se a 

tensão incômoda da realidade interna com uma ação externa tamponadora de todo 

mal-estar. Na defesa maníaca perde-se a possibilidade de consumar aquilo que a 

possibilita. O trabalho do luto, citando um possível exemplo, é obstruído, e não por 

uma profunda e explícita melancolia ou por um inegável diagnóstico de depressão. A 

impressão pode ser de uma atividade funcional ou de uma obstinação insistente, uma 

vez que a defesa ruma ao seu contrário. 

 
É apenas quando estamos deprimidos que nos sentimos deprimidos. É 
justamente quando estamos utilizando a defesa maníaca que há menos 
probabilidade de sentirmos que estamos nos defendendo contra a 
depressão. Nestas horas, é mais provável que nos sintamos alegres, 
exultantes, ocupados, excitados, bem humorados, oniscientes, "cheios 
de vida", ao mesmo tempo que mostramos um interesse menor que o 
normal por coisas sérias e pelo horror ao ódio, à destruição e à morte 
(idem, p. 251). 

 

 É óbvio que o pensamento winnicottiano apresenta diferenças incontornáveis 

se comparada com o pensamento abissal heideggeriano: se o primeiro pensa a partir 

de uma metapsicologia que tematiza o homem intrapsiquicamente, o segundo 

caracteriza o homem enquanto ser-aí, um existente que só conquista as suas 

possibilidades por ser para-fora, para o mundo, um ente que descerra 

compreensivamente o aí. No entanto, utiliza-se aqui Winnicott como ser-aí no interior 

da técnica moderna, um existente que lida com e nomeia a tendência de se afastar de 
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toda indigência, dor e sofrimento. E, na esquiva de toda indigência, o ser-aí busca 

fazeções tamponadoras, muitas vezes fazendo uso de próteses que sempre já vem ao 

encontro e que possibilitam um uso compulsivo no interior do que ele chamara de 

defesa maníaca. É possível sentir-se pleno em meio ao niilismo, ao abandono do ser, 

no niilismo que esvazia toda dimensão ontológica e impõe um enorme sentimento de 

vazio que emerge no tédio e na solidão.  

 O mecanismo de defesa maníaco é histórico, Winnicott é um ser-aí histórico, 

ambos surgem e despontam na consumação da Modernidade, no desenraizamento, no 

obscurecimento do mundo, no acirramento da perda de si e na luta compulsiva para 

impedir esta experiência do vazio que aparece através do tédio ou da solidão. A 

intolerância do vazio e a auto-insuficiência de si marcam fundamentalmente o 

horizonte no qual Winnicott descreve a defesa maníaca, é ela que propicia que a 

indigência na totalidade possa manter-se adormecida. Neste sentido, tédio e solidão 

provém da mesma condição de desenraizamento e autoinsuficiência na radical 

absorção do ser-aí no domínio público. Em ambos predomina uma incapacidade de 

ficar consigo mesmo, de mostrar-se interessante e suficiente para si, possibilitando 

ficar efetivamente só. Isto é uma característica do ser-aí que perdeu o mais próprio 

que possui, e, portanto, acaba por sofrer uma radical absorção no mundo tecnicamente 

constituído. Não é, portanto, este ou aquele outro homem que manifestam a defesa 

maníaca contra algo, mas nós todos enquanto existentes da consumação da 

Modernidade, possibilidade esta viabilizada pelo nosso mundo marcado pela verdade 

técnica. A defesa maníaca se dá contra a indigência da finitude e contra o espaço 

aberto enquanto essenciação do seer.  

 No entanto, podem haver inúmeras modulações da defesa maníaca, e, ao longo 

do tempo, elas tem ficado mais compulsivas, como observa-se o uso de internet e 

celular atualmente. Winnicott (1935/1993) descreve o ouvir rádio enquanto uma 

distração normal, mas o que ele diria do atual uso de internet, celular, redes sociais 

etc? Não é o caso de uma defesa maníaca histórica hoje considerada consensualmente 

normal que marca o nosso espaço existencial, mas que seria absolutamente estranha 

(patológica) para Winnicott? Quanto mais a Modernidade se consuma e quanto mais 

tamponamos o negativo (tornando-se medida normativa e natural), mais acelerado 

fica o tempo, mais compulsivas ficam as nossas relações, mais pobres de experiência 

nos tornamos, mais absorvidos pelo mundo nos encontramos, mais transtornos da 

absorção e da perda de si despontam. E, neste processo, cada vez mais compulsões 
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tornam-se normativas e consensuais, e só são vinculadas à saúde por serem 

amplamente adotadas. Elas convergem com a normatividade da verdade técnica.  

 Se Winnicott pensou amplamente a necessidade do cuidado precoce para que 

um existente possa se consolidar enquanto indivíduo e identidade, podemos pensar a 

importância de uma indigência para que ele possa persistir no amadurecimento e 

minimamente tolerante ao negativo. Alguém plenamente tamponado por próteses e/ou 

comportamentos compulsivos acaba por não experimentar efetivamente qualquer tipo 

de indigência. E, neste extremo, o ser-aí acaba ficando alheio àquilo que ele possui de 

mais próprio, ao caráter transitório e finito do existir, à impermanência da história, à 

história enquanto essenciação do seer. Ele se esquece enquanto ser-aí e enquanto 

guardião de um aberto a cada vez enviado pelo seer. E, alheio ao que lhe é mais 

próprio, o ser-aí pode adentrar em uma compulsão incessante que permita algum tipo 

de ocupação prazerosa, em geral pautada no prazer corpóreo, que mantenha qualquer 

indigência em estado de dormência. O nosso mundo técnico atual propicia, permite e 

conduz a isto.  

 A compulsão sexual é um exemplo, seja com pessoas presenciais, pessoas 

virtuais ou pornografia, que por sinal encontram-se amplamente disponíveis, 

propiciando que esta compulsão ganhe voz sem limites. E após cada série compulsiva 

de prazeres produzidos, além de um retorno inevitável do tédio e da solidão, fica a 

impressão de que nada efetivamente ocorreu. A própria compulsão por drogas ocorre 

no interior da mesma defesa maníaca enquanto envio histórico técnico, uma vez que 

se dá aplacando o tédio, aprimorando os atributos, anestesiando o corpo e a mente - 

em suma, buscando efeitos e tamponando indigências, adormecendo qualquer 

negatividade que possa despertar. E não precisamos exemplificar apenas com 

compulsões tidas como problemáticas no mundo atual, mas com compulsões que, no 

interior da normatividade de nosso tempo histórico, são consideradas positivas, tal 

como a compulsão por trabalho. É costumeiro alguém submergir de forma irrestrita 

no âmbito profissional, não havendo qualquer tipo de julgamento negativo, mesmo 

quando há síndrome de abstinência no domingo, uma vez que está conforme a 

funcionalidade produtora técnica de nossa verdade histórica.  

 Normativas ou não, medicamente consideradas patológicas ou não, em maior 

ou menor escala, vivemos em uma época compulsiva que incessantemente tampona 

indigências através de defesas maníacas. A possibilidade de adentramento no mundo 

compartilhado e pleno de significatividade depara-se com a familiaridade propiciada 
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pelo tamponamento, que marca a absorção de um ser-aí extremamente vulnerável à 

negatividade do seer. O ser-aí, no interior da verdade técnica, torna-se desabrigado de 

sua condição originária. Desenraizado do seer, ele encontra-se extraviado em meio 

aos entes.   

 Se a entrada no mundo depende de uma mãe suficientemente boa que propicie 

familiaridade na apresentação da significatividade do mundo, o acirramento do 

impessoal depende de uma manutenção da cotidianidade. A onipotência do ser-aí 

técnico não se retrai aos poucos, mas firma-se enquanto compulsão na defesa 

maníaca. A estranheza obscurecida no acolhimento precoce é negada no 

acontecimento técnico que já desvela entes disponíveis no ilimitado alcance produtor 

de próteses tamponadoras. A defesa maníaca não é apenas possibilidade de 

obscurecer uma condição intrapsíquica, mas de dissimular o niilismo enquanto 

acontecimento epocal do ocidente. Não é, portanto, apenas recurso individual, mas 

medida histórica da consumação da Modernidade - ainda que se manifeste através de 

inúmeras modulações. Empregamos o contrário do tédio enquanto afinação da 

indigência mais extrema para dissimular a insuficiência do si-mesmo que dissolveu-se 

no mundo público: só nos divertimos incessantemente porque há o tédio como 

afinação fundamental fática possibilitadora. Nossa época só possui um número sem 

fim de diversões e entretenimentos porque, no fundo, ela é marcada por um vazio 

abissal. É esta a mesma dinâmica extrapsíquica da subjetividade não egoica que rege 

a Modernidade consumada - a correção da indigência do seer via seu oposto, ou seja, 

via presentidade plena do ente e imersão inebriante na familiaridade compulsivamente 

mantida.  

 A mãe suficientemente boa é necessária enquanto bem-vindança do ser-aí 

como projeto jogado, em uma mínima e necessária supressão do caráter de poder-ser. 

Adentrar o mundo não é algo natural ou instintual, é necessário um mínimo de 

familiaridade. No entanto, no interior da familiaridade plena sempre permeada pela 

funcionalidade dos entes, no tamponamento incessante de cada dor e indigência, há 

um sentimento frequente de cotidianidade e familiaridade em meio a um sinal de wi-fi 

suficientemente forte. Se a bem vindança é necessária para o adentramento e 

compartilhamento da significatividade total do horizonte hermenêutico, o sinal de wi-

fi suficientemente forte acaba por des-integrar a familiaridade com a estranheza, o ser-

aí se desenraiza da verdade enquanto essenciação do seer. Tornamo-nos tão 

desenraizados, tão vulneráveis à indigência do seer e ao vazio fático de nossa época 
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que necessitamos de próteses, tal como o celular, que nos retire de nós mesmos 

incessantemente. Ficar só é desconfortável, uma vez que explicita o desenraizamento, 

e contra tal condição fazemos uso de defesas maníacas.  

  Apontou-se nesta parte a possibilidade de reconduzir o fenômeno e aquele 

que descreve o fenômeno ao horizonte hermenêutico enquanto mundo correlato. 

Ambos são abarcados pela significatividade total do mundo no qual eles sempre já se 

encontram. Mundos são sempre já plenos, o ente na totalidade já possui um 

fundamento histórico que possibilita sua mostração, ainda que cotidianamente 

vejamos apenas entes como instrumentos. A neutralidade é apenas ingenuidade 

hermenêutica, é uma mera pretensão positivista que sempre já opera com 

determinações históricas herdadas inconscientemente, e a pretensão de neutralidade 

apenas reafirma tal tatear que permanece longe de trazer as determinações epocais à 

consciência, ou seja, para uma meditação histórica (geschichtliche Besinnung).  

 
 

6.6 - Considerações finais 

 

 O trabalho começou apontando que nem sempre as drogas emergiram 

enquanto um sério problema social, seja relacionado à dependência, seja relacionado 

ao abuso e compulsão. Se em épocas remotas já havia certa preocupação com relação 

ao uso de substâncias que alteravam a forma do homem ver e se relacionar com o 

mundo, esta preocupação não era pertencente a uma ótica moral nem demandava mais 

atenção do que outros excessos, tais como o sexo ou a alimentação. No entanto, mais 

recentemente a questão das drogas se transmuta em um sério problema praticamente 

em todo o globo. A dissertação transita exatamente nesta mudança e na inevitável 

pergunta: por que a relação do homem com as drogas se altera drasticamente ao longo 

das últimas décadas? E como se efetiva esta mudança histórica? 

 A insuficiência científica para lidar com esta questão se dá pela própria 

constituição intrínseca das ciências modernas e pela sua necessária abstração: o 

próprio fenômeno visado é desarticulado do horizonte total no qual ele se encontra 

imerso e no qual ele originariamente se dá. Neste processo abstrativo podem ser 

descobertas informações úteis, hoje consideradas imprescindíveis; no entanto, o 

pensamento teórico e científico permanece insuficiente para pensar com radicalidade 

o tema proposto. É necessário um método oposto, que não desarticule o fenômeno, 
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mas que o redimensione no horizonte de aparição que lhe pertence de forma 

originária.  

 Heidegger é o pensador que articula a fenomenologia husserliana com a 

hermenêutica diltheyana. O homem e as coisas só se dão e se manifestam em 

horizontes significativos já plenos, eles sempre são possibilitados pelo mundo 

enquanto doador de significados e marcado por uma determinação do ente na 

totalidade. O homem, sendo sempre já existente em um mundo, é tematizado a partir 

de sua própria possibilitação, é ser-aí, é sempre associado ao seu mundo correlato que 

lhe dá orientações impessoais de como ser e como agir, é existindo no mundo no qual 

ele é jogado que ele concretiza o seu poder-ser. Isto conduz o trabalho a outro âmbito, 

não mais do ôntico, mas agora do ontológico; não podemos compreender a presente 

relação do homem com as drogas e o avanço que se deu ao longo das últimas décadas 

se não compreendermos o mundo no qual o ser-aí se realiza. As más leituras do atual 

problema das drogas no mundo moderno se dão não apenas pela má leitura do 

homem, mas pela má leitura (ou desprezo) do mundo e do acontecimento da 

Modernidade no qual o homem se realiza. 

 Heidegger, ao longo da década de 1930, dará uma atenção especial ao 

acontecimento da Modernidade: a era da técnica. Esta é marcada pela plena 

presentidade dos entes, no qual predomina o cálculo, a manipulação e o manuseio 

funcional de tudo o que é. Os entes já se desvelam como disponíveis, são fundo de 

reserva para o uso e abuso do ser-aí da Modernidade consumada. Nesta verdade, na 

qual todos os entes se desvelam enquanto utilizáveis, produzíveis e recicláveis na 

lógica da factibilidade, não há limites para os processos cada vez mais eficientes da 

produção, os entes vigem em sua plena presentidade, não resta mais qualquer 

ausência no ente, tudo encontra-se locupletado. Este acontecimento de mundo acaba 

por provocar o homem a se ver de uma forma desarticulada com a sua própria 

condição mais originária, enquanto ser-aí já entregue ao âmbito aberto da história 

enquanto decisões essenciais do seer. A Modernidade é o pleno abandono do ser-aí 

enquanto guardião do mundo como um espaço originariamente negativo e marcado 

por uma determinação abismal. Esquece-se que todo fundamento histórico que funda 

uma época histórica é uma essenciação de um âmbito mais originário sem qualquer 

possibilidade de fundamentação última. A história do ocidente é a do paulatino 

esquecimento desta ausência possibilitadora e do gradativo e artificial positivamento 

desta ausência.  
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 Não é fortuito que nesta conjuntura as drogas já se desvelem enquanto 

disponíveis, sendo utilizáveis para positivar o negativo, como o tédio que a cada vez 

emerge enquanto sintoma fático (vazio) do desenraizamento. No entanto, o ser-aí 

atual acaba por continuar em sua empreitada metafísica de positivar o negativo do 

seer, seja tornando os entes ainda mais presentes, seja divertindo-se e ocupando-se 

incessantemente, tamponando os espaços de solidão e tédio, em mecanismos de 

defesa (na maior parte das vezes maníacos) contra o vazio que reina em cada imersão 

em entes que propiciam vivências das mais diversas. Neste momento, a pretensão 

moderna é de tamponar todas as indigências com os entes enquanto instrumentos que 

já se desvelam em sua máxima presença calculável: as próteses. O ser-aí atual 

tampona todo o vazio com próteses, a negatividade originária e possibilitadora é 

dissimulada, é dado a ela um upgrade, ainda que ela inevitavelmente acabe 

retornando. A indigência da Modernidade consumada é a indigência da ausência de 

indigência, é a plena dissimulação e abandono da origem infundada e abismal de todo 

acontecimento histórico; esquece-se a ausência que torna possível que entes possam 

se fazer presentes, mais: tenta-se corrigir esta ausência. Drogas são apenas mais 

alguns entes dentre muitos que possibilitam a embriaguez que dissimula a ausência do 

seer. São próteses que utilizamos para acelerar e aprimorar, entorpecer e inebriar, 

divertir e ocupar, tratar e curar. No seio da técnica moderna e da plena presença dos 

entes, todas estas possibilidades já se desvelam permeadas pelo tamponamento de 

indigências das mais diversas, visando impedir que a indigência na totalidade 

desperte. Contra tal, junto aos entes geramos efeitos. E, neste acontecimento de 

mundo, o uso de drogas que sempre se fez presente acaba por se acirrar. A 

consumação da Modernidade acaba se dando em um abuso compulsivo dos entes e 

em uma ampla consumação de drogas na qual o mais decisivo é a incompletude que 

emerge enquanto locupletável. Tornamo-nos vulneráveis e frágeis ao vazio que nos é 

mais próprio. Desesperamo-nos e estressamo-nos com qualquer emergência do 

negativo.  

 Com a plena presentidade do ente em sua lógica do factível e manipulável em 

uma ausência de limites, a dor torna-se aplacada, como cita Loparic (2004, p. 9), visa-

se achar um antídoto universal para a falta, a transitoriedade e a particularidade, os 

três elementos constituintes da finitude humana, todos assinalados pela dor. É neste 

acontecimento destinado pelo seer que nós somos jogados, é aí que existimos, no 

deserto do ente e da plena presença, no qual toda ausência e todo abismo 
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possibilitador é incessantemente e compulsivamente soterrado. Heidegger 

(1956/1992, p. 10), em sua conferência Que significa pensar, cita Hölderlin enquanto 

pensador do nosso acontecimento de mundo: nós somos sem dor e quase perdemos a 

linguagem no estrangeiro. Heidegger utiliza o poeta enquanto porta voz do niilismo 

que invade todo o nosso espaço existencial, no pleno abandono da indigência do seer, 

no qual o desgaste da linguagem ocorre pela sua possibilidade ôntica de falar de 

processos e desenvolvimentos entificadores, mas não do ser.  

 Podemos agora pensar o uso de drogas não mais enquanto uma questão que 

pode ser abarcada de forma suficiente através da medicina ou da psicologia 

convencionais, mas podemos agora meditar historicamente acerca de nosso 

acontecimento histórico fundamental, podemos pensar os desdobramentos possíveis 

enquanto possibilitações geradas no cerne do horizonte técnico. Tratar drogas e a 

compulsão no consultório clínico é, pensando de forma hermenêutico 

fenomenológica, compreender além da singularidade do sujeito, é meditar sobre a 

universalidade que possibilita tal singularidade, isto é, captar as nuances singulares do 

fenômeno individual imerso num horizonte hermenêutico total.    

 Terapia em épocas de tamponamento, situando-se entre tamponadores e 

tamponados, é fazer com que ela possa reter-se junto a algo que a ocupação cotidiana 

dissimula e desarticula. É permitir amigar-se do negativo. A ultrapassagem do vazio 

se dá justamente considerando-o, resguardando-o. Daseinsanálise é o convite e a 

abertura para a modulação deste intermédio, seja 1- acolhendo e minimizando a 

estranheza, dando boas-vindas a um deslocado e carente de familiaridade; 2- 

amigando-se do negativo, da finitude e da dor que permeia os dependentes de 

familiaridade, não tamponando carências, mas convidando o paciente a adentrar nela, 

consumindo-a, e isto quer unicamente dizer: guardar a dor, trazê-la à sua plenitude, 

ultrapassá-la não dissimulando-a ou esquivando-se dela, mas acolhendo-a. Cabe ao 

terapeuta fazer esta experiência ser tolerável.   

 A Grande saúde descrita por Nietzsche não é aquela médica da atualidade 

descrita nos manuais psiquiátricos, da ausência de mazelas e desconforto, mas é a 

saúde que não nega sua origem, que acolhe e integra dor e prazer, conforto e 

desconforto, estranheza e familiaridade, que possui flexibilidade para transitar ora em 

uma, ora em outra; que não nega ou dissimula esta experiência desenraizada, mas se 

entrega a ela. A grande saúde é uma luta contra negação da vida, contra a 

desertificação, contra tudo o que é meramente entificador e dependente de 
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presentidades. A grande saúde, em uma leitura heideggeriana, se desvencilha e 

aprende a renunciar a dissimulação da vida, o constante se afastar de si-próprio e 

decair nas próteses que vem ao encontro, nas intermináveis e inebriantes vivências, tal 

como o uso compulsivo de drogas e outros entes entorpecentes.  

 O uso de drogas, dentro da grande saúde, se houver um dia grande saúde na 

continuidade da história, se ainda houver história, é o uso que corresponde ao último 

deus enquanto acolhimento do caráter não fundamentado do mundo, é um uso de 

drogas que não nega e afasta o homem em vivências prazerosas, mas que o suporta e 

o mantém sobre o abismo, no seio da finitude, na correnteza da transitoriedade, na 

estranheza da dor. Na grande saúde o homem renuncia  

 
tudo aquilo que até aqui chamou-se santo, bom, intocável, divino; 
para o qual o mais elevado, aquilo em que o povo encontra 
naturalmente sua medida de valor, já não significaria senão perigo, 
declínio, rebaixamento ou, no mínimo, distração, cegueira, 
momentâneo esquecer de si (Nietzsche, 1882/2001, p. 259).  

 

 Ser terapeuta, hermeneuta e fenomenólogo é situar-se nesta época específica 

que, ainda que apresente inúmeras especificidades e singularidades, possui uma 

comum unidade epocal que determina o ser do ente como um todo: a técnica. Como 

aponta Heidegger (1989/2015, p. 442-444),  

 
Tomar esse elemento maximamente universal não significa, então, 
outra coisa senão deixá-lo em sua indeterminação e em seu vazio, 
estabelecendo a indeterminação como a sua única determinação, isto 
é, representando ele mesmo de maneira imediata. (...) O fato de a 
essência do seer nunca se deixar dizer definitivamente não significa 
nenhuma falha, mas, ao contrário, o saber não definitivo mantém 
precisamente o abismo e, com isso, a essência do seer. Essa 
manutenção do abismo pertence à essência do ser-aí como a fundação 
da verdade do seer.  
Manter o abismo é ao mesmo tempo saltar para o interior da 
essenciação do seer, de tal modo que esse seer mesmo desdobra o 
poder de sua essência como o acontecimento apropriador, como o 
entre para a coação do deus e a guarda do homem.  

 

 Apresentamos, portanto, não mais uma forma de tamponar o vazio e o abismo 

que propicia que toda presença se dê, mas a possibilidade de manter-se rearticulado 

ao vazio, ainda que situando-se em uma época que visa corrigi-lo. É na ausência de 

guarda do vazio que ele se torna reincidente através do tédio e do esvaziamento de 

toda experiência, em um mar de conforto e plena funcionalidade das próteses. O 

abismo compulsivamente tamponado e insistentemente corrigido reemerge vez após 
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vez. No entanto, silenciar é pior, todas as verdades silenciadas tornam-se venenosas 

(Nietzsche, 1883/2011, p. 111). O consultório clínico é exatamente o lugar no qual 

muitos pacientes chegam envenenados com uma negatividade compulsivamente 

recusada e silenciada. É no silenciamento de indigências em geral que o ser-aí alcança 

a mais extrema das indigências. É exatamente no acolhimento do niilismo, este vazio 

sinistro que habitamos, que pode se dar uma rearticulação deste vazio, ainda que ele 

não seja em absoluto alterado. O tratamento junto aos tamponados não se dá apenas 

em mais um tipo de tamponamento utilitário que simplesmente funciona e efetiva 

mudanças, mas é um convite a acolher a negatividade, ainda que de forma inicial (e 

aparentemente) ínfima. Se a pretensão moderna instaura o princípio do prazer 

incessante e de um gozo ininterrupto, no qual doença é a interrupção da fruição 

constante do prazer, da ocupação e da diversão, situarmo-nos no niilismo enquanto 

acontecimento da Modernidade consumada possibilita nos demorarmos junto ao 

negativo, à finitude e à transitoriedade, não apenas negando-as enquanto acidentais, 

mas assumindo-as como constitutivas. A dor diz: "Passa! vai embora, ó dor!". Mas 

tudo que é imaturo quer viver, para se tornar maduro, contente e desejoso 

(Nietzsche, 1883/201, p. 306). É possível não negar e tamponar a dor, mas, em 

diversas medidas, acolhê-la, trazê-la à consciência, transitar em seu cerne, torná-la 

madura, algo que vai na contramão da pretensão metafísica e do acontecimento 

apropriador técnico. A terapia dos consumidores abusivos pode se dar consumando 

aquilo que possibilita e impulsiona a compulsão.  

 É possível apresentar a consumação não apenas junto aos entes que confortam 

e tamponam, mas como um trazer à plenitude, seja experienciando a dor em uma 

corajosa, voluntária e incomum entrega, seja resguardando o espaço negativo do seer, 

não negando sua indigência.  

 
A situação de emergência essencial não deve se defender da 
emergência, a fim de afastá-la, mas precisa, em se defendendo, 
precisamente conservá-la e estendê-la para o interior da exportação 
resolutora de acordo com a ampliação do estremecimento 
(Heidegger, 1989/2015, p. 237).  

 

 Nem sempre o consumar se dá junto às próteses. Nem toda consumação é 

tamponadora.  
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7 - O homem masoquista 
 
 
 
 Não souberam daquele homem masoquista, que em pleno domingo desligou o 

celular e correu para o shopping, e pôs-se a gritar incessantemente: procuro a dor! 

Procuro a dor! - E como lá se encontravam muitos que não acreditavam mais na dor, 

ele despertou em todos uma grande gargalhada. Então ela está extinta? Perguntou um 

deles. Ela se retraiu? Disse outro. Se desenraizou de nós? Se extraviou na plenitude? 

Saiu de férias num cruzeiro? Sublimou? Gritavam e riam uns para os outros. O 

homem masoquista se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. ''Para 

onde foi a dor?'', gritou ele, ''já lhes direi! Nós a matamos - vocês e eu. Somos todos 

seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos exilar os deuses? Quem 

nos deu a terra para soterrar o abismo? Que fizemos nós, ao desatar a vida da morte? 

Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de toda 

ausência? Não nos divertimos compulsivamente? Bebemos, jogamos, transamos e 

mais todas as diversões? Existem ainda morte e vida? Não vagamos como que através 

de um gozo infinito? Não sentimos na pele o sopro da solidão? Não se tornou ela mais 

gélida? Não entedia-se eternamente? Não temos que ligar celulares de manhã? Não 

ouvimos o barulho das próteses a tamponar a dor? Não sentem o cheiro do narcótico 

terreno? – também o sensível ludibria! A dor está morta! A dor continua morta! E nós 

a matamos! Como nos consolar, a nós, hedonistas entre os hedonistas? O mais próprio 

e sagrado que nós até então possuímos gozou inteiro sob as nossas seringas – quem 

nos limpará essa endorfina? Com que sangue poderíamos nos lavar? Que ritos 

masoquistas, que peças trágicas teremos de resgatar? O prazer desse gozo não é 

demasiado excruciante para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar imortais, 

para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve ato mais inebriante – e quem vier 

depois de nós pertencerá, por causa desse ato, à uma história do fim da história!” 

Nesse momento silenciou o homem masoquista, e novamente olhou para os clientes: 

alguns fofocavam entre si, outros voltavam para as lojas para continuar comprando. 

“Eu venho cedo demais”, disse então, “não é ainda o outro início. Esse acontecimento 

enorme está a caminho, ainda transita: não chegou ainda às entranhas dos homens. O 

último deus precisa de tempo, o abismo precisa de tempo, a ação, enquanto o 

consumar, precisa de tempo para ser resguardada e correspondida. Esse 

acontecimento ainda lhes é mais distante que o mais retido silêncio – e no entanto eles 
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gozam! – Conta-se também que no mesmo dia o homem masoquista irrompeu em 

vários shoppings, e em cada um entoou o seu Réquiem aeternaum dolor. Levado para 

a praça de alimentação e alimentado, limitava-se a responder: “O que são ainda os 

shoppings, se não desertos e mausoléus da dor?”. 
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