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A forma específica como a técnica moderna aborda o Ser, faz com que somente algumas
possibilidades de conhecê-lo estejam presentes, restringindo a possibilidade de conhecer o Ser na
sua plena verdade, fato que abre espaço para a contingência. Então, o que é contingência, como ela
está imbricada com a técnica moderna e quais são os vetores que a concretizam De acordo com
Brüseke (2010, p. 18), contingência é tudo aquilo que é necessariamente como é, mas também podia
ser diferente. Portanto, é exatamente a aleatoriedade da técnica moderna e de seus artefatos que
impedem o completo desocultamento do Ser, abrindo espaço para o fenômeno da contingência. A
reflexão busca evidenciar a natureza da contingência e o seu imbricamento com os Dispositivos
Técnicos propostos por Brüseke, com o intuito de esclarecer porque as tecnologias digitais são fontes
naturais da contingência, principalmente quando observadas através das ações dos Dispositivos
Técnicos Emergência, Manipulação, Plasticidade e Virtualização. Contudo, sabe-se que embora as
tecnologias digitais prestem-se a serem contingentes, a contingência somente aparece quando do uso
destas pelo Homem, que, envolvidos na lógica da técnica moderna, estão sempre buscando redefinir
aquilo que por ele já foi definido.

A forma específica como a técnica moderna aborda o Ser, faz com que somente algumas
possibilidades de conhecê-lo estejam presentes, restringindo a possibilidade de conhecer o Ser na
sua plena verdade, fato que abre espaço para a contingência.

Então, o que é contingência, como ela está imbricada com a técnica moderna e quais são os vetores
que a concretizam De acordo com Brüseke (2010, p. 18), contingência é tudo aquilo que é
necessariamente como é, mas também podia ser diferente. Portanto, é exatamente a aleatoriedade
da técnica moderna e de seus artefatos que impedem o completo desocultamento do Ser, abrindo
espaço para o fenômeno da contingência.

I – Dispositivos Técnicos Geradores de Contigência

1. Racionalização

De acordo com o autor, a Racionalização é o berço para a tecnociência, termo originado do grego
techne (técnica) e logos (ciência). A Técnica Moderna utiliza-se da lógica, da razão e do cálculo para
os seus objetivos. Para Brüseke, o Homem desenvolveu hábitos técnicos para todas as suas
atividades, como a de escrever, a de ler e a de pensar; esta última sendo a mais grave para o autor,
pois desta forma pensamos tecnicamente. Assim, pensar tecnicamente é pensar racionalmente,
afastando o vetor emoção das nossas decisões e compreensões. Finalizando, Brüseke afirma que o
“dispositivo técnico depende do processo de racionalização” (ibid. p. 51) e que a racionalização
depende do Dispositivo Técnico (DT), mostrando assim a retroação entre ambos.

1. Materialização

Para o autor, materializar é o “procedimento de tornar material algo que não o é plenamente”,
apresentando o “Ser somente enquanto matéria e sugere que este seria plenamente acessível
sendo tratado de maneira técnica.” (ibid. p. 52). A Técnica Computacional, por exemplo,
desmaterializa o Ser, fornecendo uma representação digital (numérica). Da mesma maneira, a
Técnica Computacional materializa em átomos a sua representação em Bits, através das
impressoras 3D.

1. Homogeneização

Na Modernidade Técnica não há lugares, e sim, as coordenadas que indicam a posição física. O
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próprio céu (da metafísica) nada mais é do que um conjunto de coordenadas.

Brüseke afirma que a Homogeneização provoca um estado de niilismo quando tende a “anular o lugar
e, mais do que isso, tende através da aceleração de qualquer processo de mudança, aniquilar o
tempo próprio, substituindo-o pelo tempo da aceleração, i.e., o tempo do desaparecimento”. (ibid, p.
55) O dispositivo técnico Homogeneização segue a lógica da Dromocracia Cibercultural apresentada
por Trivinho (2007).

1. Quantificação

Segundo Brüseke, trata-se do processo de modelagem matemática da qualidade em dados
quantitativos e tudo aquilo que for modelado matematicamente, pode ser implementado
computacionalmente. A lógicadeste DT é o Positivismo alemão, que trouxe no seu bojo o uso
cada vez maior de métodos empíricos.

Brüseke afirma, também, que o DT precisa de inputs quantitativos e a sua lógica substitui
qualidades por quantidades. Nesse ínterim, Brüseke questiona como transformar a
complexidade e a profundidade de uma argumentação filosófica em dados quantitativos Em
outras palavras, é possível modelar matematicamente a reflexão A Inteligência Artificial,
através das aprendizagens de máquinas, tem demonstrado avanços consideráveis nesta
matéria. Porém, refletir vai além do aprender, pois trata da atribuição de juízo de valor àquilo
que já foi aprendido.

Assim, o resultado do DT Quantificação é a valorização do QUANTO e a desvalorização do
COMO.

1. Funcionalização

Segundo o autor, no mundo da lógica, somente tem valor o que apresenta funcionalidade. O processo
da Funcionalização torna funcional (relevante) o que até então era disfuncional (irrelevante). Brüseke
apresenta a ENGRENAGEM como a metáfora da Modernidade Técnica: “a engrenagem é a
expressão do funcionamento de cada um de seus elementos que estão sendo movidos e movem
outros, conforme padrões pré-estabelecidos.” (ibid. p. 56-57)

Para o autor, o limite da funcionalidade é o maior desafio deste dispositivo técnico, pois deve ser
TÉCNICO – garantir que funcione e ser LEGITIMATÓRIO, isto é, para a Modernidade Técnica, é
imperativo que funcione!

1. Manipulação

Segundo Brüseke a mão humana é o principal agente da manipulação e, é através dela, que as
coisas são concebidas e levadas até aos olhos. Por sua vez, a mente e a mão são guiadas pelo
desejo de DESCONTEXTUALIZAR e de TRANSFORMAR. Para o autor, “o que move a manipulação
parece o princípio: Por que deixar assim, que também pode ser diferente” (ibid, pag. 57).

Portanto, para Brüseke, o princípio da manipulação interrompe a contemplação (contemplar = cum
templum: tornar sagrado), pondo a mão naquilo que é sagrado. (ibid, p. 57)

1. Fabricação

De acordo com Brüseke este DT pressupõe os outros dispositivos: manipulação, funcionalização,
quantificação, homogeneização, materialização e racionalização O autor lembra que com a fábrica,
surge a serialização da produção, i.e. a cópia sequencial, transferindo este comportamento para a
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sociedade, fato que modelou a sociedade industrial.

O autor comenta que hoje a tem-se a fábrica globalizada, que é a fabricação em todos os continentes
e as partes produzidas em vários lugares. Assim, na atualidade, as grandes empresas pulverizaram
suas fábricas em diversos países com o objetivo de concentrar os centros de criatividade e provocar a
dispersão da produção em massa, esta última levada para lugares que dispõe de mão de obra
abundante e, por isso, barata.

1. Imposição (antropocentrismo)

Segundo Brüseke, a técnica moderna é sempre sóciotécnica, i.e. “mostra os traços elementares da
sociedade no seu design.” (ibid, p. 59), seja apresentando sociedades que se auto-organizam como
grandes máquinas.

1. Aceleração

Para Brüseke, o DT ignora os tempos próprios e acelera qualquer processo de mudança,
demonstrando a sinergia da Modernidade Técnica com a lógica da Dromocracia Cibercultural
apresentada por Trivinho (2007).

1. Deslocação (Globalização)

Brüseke assevera que o DT não é invenção europeia, embora tenha surgido na Europa,
tendendo à universalização devido ao seu caráter HOMOGENEIZADOR e ACLERADOR.
Assim, embora a Modernidade Técnica tenha a Europa como berço, ela se espalhou pelo
mundo, pois tem o uso da razão como o seu principal pilar. Portanto, à medida que a técnica
moderna vai se apresentando ao homem, este a assimila com facilidade, pois lhe é familiar.

1. Reprodução

Brüseke filosofa que, com o DT, a natureza tornou-se técnica e a técnica fez-se natureza. Para ele,
“reproduzir tecnicamente a vida fecha o circuito entre artificialidade e naturalidade”. (ibid, p. 61)

Ele lembra que no bojo da fabricação encontramos a Reprodução (repetição, serialização e a cópia).

1. Substituição

Para Brüseke, na esteira da Modernidade Técnica aparece o homo proteticus, que “é o homo faber
aplicando a força inovadora da técnica moderna a si mesmo”. (ibid, p. 62). Substituindo peças gasta
por outras novas ou aquelas que não se encaixam perfeitamente por uma que se encaixe, o homem
moderno mantém a funcionalidade das coisas. Porém, lembra o autor, a Técnica Moderna não
resolveu, ainda, o problema da finitude do homem embora a longevidade da espécie humana vem
crescendo em todo o planeta Terra, devido, principalmente, aos avanços da tecnologia nos setores da
alimentação, da medicina, da higiene, enfim, em tudo aquilo que pode melhorar as condições da vida
humana.

1. Construção

Para Brüseke, o mundo construído é um mundo sem Deus, “pois o construtor do mundo técnico é o
homem que não aceita a sacralidade daquilo que está em suas mãos.” (ibid.p. 62) O autor comenta
que com a expansão do DT, tudo passa a ser construído, de bens materiais a valores morais, até a
sexualidade
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Assim, segundo Brüseke, “As possibilidades inexploradas são, mais uma vez, o atrator contingens da
sua movimentação.” (p.63)

1. Virtualização (realidade)

Brüseke assevera que com a virtualização o DT chega ao extremo das suas possibilidades. Para ele,
o virtual é o real mesclado com o mundo da fantasia, permeando a realidade pela imaterialidade de
algo que realmente não existe.

1. Plasticidade

Para Brüseke, a plasticidade, que é mais do que transparência, é a condição sinequa non para o DT,
pois, assim, é possível explorar todas as possibilidades ocultas do Ser (as contingências).

O autor afirma que a Modernidade Técnica “transforma tudo, tendencialmente, em plástico” e que “ser
plástico significa ser cientificamente decifrável e acessível às manipulações técnicas”. (ibid. p. 64)

1. Emergência (desaparecimento)

Brüseke diz que emprega a palavra emergência com duplo sentido:

a. Do emergir algo novo e
b. Urgência: de cuidar do inesperado.

Assim, o autor anuncia que algo pode ganhar um significado post rem, ou seja, um sentido
posteriormente. Em suas palavras: “Interpretando a modernidade técnica do resultado das
suas ações conjuntas, chega-se a outros resultados do que interpretá-la a partir das intenções
dos seus atores.” (ibid. p. 64)

Concluindo, o mundo moderno e contingente com a sua plêiade de possibilidades nos obriga a
fazer escolhas!

II – Os Dispositivos Técnicos nas Tecnologias Digitais

Como visto na seção anterior, Brüseke apresenta os Dispositivos Técnicos (DT) que viabilizam a
contingência. Vamos nos concentrar na discussão daqueles que, presentes nas Tecnologias Digitais,
a nosso ver, têm mais força para fazer surgir a contingência.

1. –Emergência

Este Dispositivo apresenta, na sua etimologia latina emergere, trazer à luz ou, conforme definiu
Brüseke, emergir algo novo. Assim, a Emergência atua nas Tecnologias Digitais através da
previsibilidade das mesmas oferecerem novos significados e, aqui neste contexto, outras
possibilidades de uso daquela que foi pensada e concretizada em software pelos seus
desenvolvedores.

O Ser é contingente, afirma Brüseke apoiando-se em Heidegger, pois “nunca deixou o Ser sua
qualidade de ser plenamente contingente – e não somente necessitário -, lembrando, quando o
homem menos espera, do seu caráter aberto” (ibid. p. 218). Segundo Brüseke, Heidegger apresenta a
existência do Ser-aí (self) como possibilidade necessitária, ou seja, “o Ser-aí é sempre a sua
possibilidade” (ibid, p. 219). Portanto, o Dispositivo Técnico Emergência está no DNA das
Tecnologias Digitais, haja visto como as mesmas são ressignificadas pelos seus usuários finais.
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1. – Manipulação

O imbricamento entre o homem hodierno e a Tecnologias Digitais estabelece uma relação de
dependência mútua, pois podemos afirmar que esta última encontra-se amalgamada no Ser humano,
usuário intensivo delas. De acordo com Brüseke (ibid, p. 58): “A técnica precisa do homem para
mostrar os seus potenciais e o homem precisa da técnica para aumentar a sua potência”.

A conjunção dos fatos de que a regularidade do funcionamento das coisas expõe a lógica do seu
funcionamento, permitindo ao homem aprendê-la; e que o homem é um Ser contingente que se deixa
levar pelos insights, fruto da curiosidade da sua mente, faz com que as coisas sejam passíveis de
serem manipuladas. Então a técnica, expressa na regularidade do funcionamento da coisas, aliada à
natureza contingente do homem, o deixam livre para experimentar as outras possibilidades que ainda
se encontram em estado de potência. Como afirma Brüseke (ibid, p. 222):“Heidegger introduz o
conceito do desocultamento técnico para caracterizar o acesso específico e reduzido da técnica
moderna àquilo que é.” Porém, convém lembrar que Heidegger (appud Brüseke, 2010, p. 222)
também nos fala do segredo do Ser, quando “As manifestações variadas do Ser fazem esquecer que
o Ser desses Seres escapa de um acesso científico e técnico pleno”, abrindo o espaço para o
contingens.[1] Dessa forma, as ciências exatas apresentam a regularidade na forma de leis científicas
e que, através delas, o homem, aplicando a técnica adequada, manipula o Ser. (ibid, p. 216)

1. – Plasticidade

Em termos de metáfora para a contingência, Brüseke lembra do plástico,

que demonstra a plasticidade daquilo que é. Ser plástico significa ser cientificamente
transparente e acessível às manipulações técnicas. O plástico é a realização de uma
possibilidade; é uma possibilidade que emerge de estruturas determinadas por padrões
que seguem suficientemente regras causais. (ibid, p. 217)

Assim, como dissemos no início, a técnica moderna encontrou, na tecnologia digital, a máxima
da plasticidade, pois o computador, em nível eletrônico, tem como base o sistema binário, que
somente oferece duas possibilidades de representação – 0 ou 1 -, mas que pode ser usado,
através do software, para diversos fins. Podemos citar como exemplo, o uso do Facebook, um
software originalmente desenvolvido para gerenciar as relações nesta rede social, mas que já
ressignificado para mediar o ensino e a aprendizagem em sala de aula presencial.[2]

4 - Virtualização

O DT Virtualização, através da Realidade Virtual (RV), implementada em plataformas digitais, atinge
um dos extremos das suas possibilidades, ao transcender a realidade e mesclá-la com a fantasia.
Brüseke assevera que “A realidade fantasiosa parece até superar o paradigma da materialização
inerente ao dispositivo técnico, pois ela é permeada pela imaterialidade de algo não realmente
existente.” (ibid, p. 63)

Podemos citar o software Second Life, ambiente virtual e tridimensional que simula, em alguns
aspectos, a vida real e social do ser humano. Esta aplicação em 3D cria um meta universo para
comunidades virtuais, simulando perfeitamente um ambiente tridimensional e utiliza animação em 3D
– avatares - que, graças ao realismo da animação, podem sentir, ver ou experimentar uma interação
real. (Wikipédia)

Pierre Lévy afirma que o virtual existe como potência, mas que não se opõe ao real e, sim, ao atual.
“... é virtual o que existe em potência e não em ato”.. Ele conclui que “virtualidade e atualidade são
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apenas duas maneiras de ser diferentes.”(LÉVY, 1997, p. 15)

III – Considerações Finais

Como visto, a técnica moderna gesta a contingência através dos Dispositivos Técnicos e as
tecnologias digitais, filha mais nova da técnica moderna, sofre a ação mais direta de algum desses
dispositivos.

A reflexão aqui apresentada buscou evidenciar a natureza da contingência e o seu imbricamento com
os Dispositivos Técnicos propostos por Brüseke, com o intuito de esclarecer porque as tecnologias
digitais são fontes naturais da contingência, principalmente quando observadas através das ações
dos Dispositivos Técnicos Emergência, Manipulação, Plasticidade e Virtualização. Contudo, sabe-se
que embora as tecnologias digitais prestem-se a serem contingentes, a contingência somente
aparece quando do uso destas pelo Homem, que, envolvidos na lógica da técnica moderna, estão
sempre buscando redefinir aquilo que por ele já foi definido.

[1] Segundo Brüseke, “o contingens é o dependente, o criado e o acidental, que pode ser ou não. A
última causa, pela qual algo pode ser ou não ou porque algo é de tal maneira e não diferente, está
fora da razão humana. ... O contingens é acidental, mas assegurado pela vontade de Deus, que lhe
dá sentido, mesmo que este seja incompreensível” (ibid, p. 215)
[2]O Facebook como ambiente de aprendizagem: uma análise da práxis presencial mediada pelo
conectivismo pedagógico. Dissertação Mestrado em Educação. Adriana Alves Novais Souza. UFS.
2015
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