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1. PROBLEMA

A ideia de pessoa é basilar ao sujeito de direito e à filosofia política. Na história da

filosofia moderna, associam-se ao estudo da pessoa os temas da moralidade, do autogoverno,

da religião e da psicologia moral. Segundo Sloterdijk (2002, p. 50), uma condição fundante

para  a  transversalidade  desses  temas  consta  na  pressuposição  de  um  igualitarismo

antropológico acerca dos elementos constituintes da subjetividade.

Para Sloterdijk (1998, pp. 338-339), um movimento de ruptura com esse igualitarismo

antropológico se dá a partir do pluralismo ontológico e do conceito de ser-aí. A leitura de

Sloterdijk  a  respeito  do  pluralismo  ontológico está  baseada  na  impossibilidade  de

determinação  de  uma essência  ao  ser-aí.  Uma vez  jogado ao mundo,  o  humano torna-se

passível  de  modulação.  Tal  plasticidade  é  representada  na  figura  da esfera.  A esfera  é  o

ambiente localizador do humano no terreno da linguagem e, também, imunizador frente ao

duelo de forças históricas e sociais. Para Sloterdijk, as esferas constituem um mundo interior

por meio da apreensão do mundo exterior.

Diante da investigação de Sloterdijk sobre as esferas, propõe-se o seguinte problema:

É  possível  pensar  a  liberdade  da  pessoa  a  partir  de  uma  categoria  existencial  tal  como

objetivada na hipótese estética do ser-aí enquanto designer de interiores?

A hipótese é de que esta liberdade requer uma analogia entre a autonomia moral e a

concepção de si mesmo a partir  da narrativa de hominização ou antropogênese. Com esta

analogia,  Sloterdijk,  a  partir  de  Heidegger,  retomaria  a  tematização  fenomenológica  da

liberdade com base na manualidade do ser-aí e, em caráter complementar, com o sentido de

habitação. Do jovem Heidegger, seria importada a manualidade como criação de si mesmo, e

do Heidegger posterior à viragem, a reflexão sobre a existência enquanto moradia. Todavia,

para Sloterdijk, a casa do ser-aí deixa de se constituir na casa da linguagem e passa a residir

na casa da pessoa. Portanto, a concepção de si mesmo é aqui a faculdade do ser-aí de desenhar

interiores em esferas de ordem tanto psicológica quanto moral.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral encontra-se em demonstrar a relação entre a figura de bolha criada

por Sloterdijk e a ideia de concepção de si mesmo. Nesse sentido, a concepção de si mesmo



6

traz uma formulação em que a autonomia só pode ser compreendida a partir de uma analogia

com a interpretação de um horizonte. Com essa analogia, autonomia deixa de ser entendida

apenas enquanto autoregulação e adquire o sentido de autorealização. Segundo Löwith (2006,

pp. 156-157), a ideia de autorealização já se encontra subjacente no jovem Heidegger.

Portanto, o primeiro objetivo específico aponta para a demonstração do fundamento

que Sloterdijk retira de Heidegger no que versa sobre uma liberdade originária, ou seja, uma

liberdade com teor existencial. O segundo objetivo específico tem a pretensão de articular a

abordagem  de  Heidegger  sobre  a  liberdade  a  partir  dos  seus  estudos  sobre  Kant  e  o

neokantismo. Por essa razão, volta-se para o jovem Heidegger, aqui definido como aquele

com produção que remonta até  Ser e Tempo.  A intenção desta contextualização é perceber

como o tema da liberdade está conectado com o desenvolvimento da questão da manualidade

presente  nos  escritos  fenomenológicos  e  na  hermenêutica  da  facticidade.  A tese  pretende

relacionar  Heidegger  e  Sloterdijk,  na  medida  em  que  ambos  os  autores  assentam-se  na

manualidade para a constituição de seus respectivos sujeitos. 

O  terceiro  e  último  objetivo  específico  volta-se  para  uma  análise  de  como  a

subjetividade  está  relacionada com o desenho e a  construção de interiores  com habitação

compartilhada. Aqui é feita uma investigação sobre a influência do Heidegger mais maduro,

especificamente do conceito de moradia, em Sloterdijk. A relevância deste objetivo resta em

apresentar a tese de que a subjetividade, até a modernidade, pressupõe um sujeito isolado e

racional.  Para ilustrar o argumento, utiliza-se da interpretação de Sloterdijk sobre diversos

fatos históricos e representações literárias. No desenvolvimento deste argumento, Sloterdijk

(1998,  p.  43)  irá  contrapor  a  mônada em Leibniz  ao que Sloterdijk  chama de díade,  um

elemento originário a partir de um par ou dupla, leia-se, uma íntima conexão com um outro.

Por fim,  busca apresentar  alguns fundamentos  para o desenvolvimento,  a partir  de

Sloterdijk,  de  uma  ética  ascetológica  preocupada,  para  além  de  um  sujeito  racional  e

programático,  com  a  ascese  do  humano,  veja-se  aí,  o  movimento  de  desenvolvimento

tecnológico que o autor alemão observa rumo ao transhumanismo e o aprimoramento do ser

em sua matéria baseado na plasticidade das esferas.

3. HIPÓTESES
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As teses pretendem responder sobre a instrumentalidade da liberdade a partir de uma

tematização existencial. O ponto de partida propõe ver na manualidade do ser-aí um exercício

da autonomia. Porém, para que tal exercício seja efetivo, o apoderamento dos entes pede uma

análise  estética  sobre  o  seu  lugar  de  origem.  A  reflexão  sobre  a  origem  permite  a

compreensão de como as figuras do pensamento refletem os espaços da existência.

Pode-se  entender  melhor  esta  ideia  quando  Heidegger  propõe  uma  radicalidade  à

faculdade prática de julgar. Isto é, todo juízo é necessariamente interpretação. Dizer que o

juízo é uma interpretação é dizer que o juízo não opera, a priori, uma síntese do entendimento

com a  sensibilidade  sobre uma natureza  materializada  em um espaço exterior  [physische

geographie],  mas  sim,  sobre  a  imanência  da  natureza  com as  relações  de  apoderamento

técnico que substantivam a cultura. A imanência da natureza não está na geografia das suas

regiões em si, outrossim, na atmosfera que localiza a intersubjetividade.

Aquele  existencial  que  Heidegger  (2012,  p.  347)  chamou  de  ser-com  [Mitsein],

Sloterdijk (1998, p. 44) representa na tridimensionalidade da díade, trata-se do ser-junto. O

ser-junto é o par originário que dá condições de possibilidade à vida. A morada do filho na

mãe, o ser jogado no mundo, e por fim, no espaço. A díade se constitui em uma duplicidade

que oscila entre o mimo com outro e a desinibição de si mesmo. Liberdade e autonomia são

referentes  à  convivência  em um ecossistema  equilibrado  por  uma poética  dos  corpos.  A

poética da construção de espaços em áreas abertas para o convívio. Onde a presença desenha

novos interiores. 

Desenhar  interiores  é  construir  habitações  aos  olhos  da  diversidade  cultural.

Vetorizações de imagens projetadas na história. Ressonâncias do movimento dos corpos no

mundo. A ressonância aparece como encadeamento de uma sinestesia entre o abstrato e o

psíquico, entre o discurso e a intenção. Para usar de exemplos políticos, pode-se referir a uma

tolerância para com o outro no que toca à contemplação, à serenidade, à solicitude e à paz

diante  de  questões  globais.  Trata-se de se voltar  para uma preocupação originária  com a

liberdade. Liberdade de si mesmo como disponibilidade para o improvável.

Por  este  entender,  tratar  da  liberdade  humana  não  é  trazer  à  tona  a  “hipótese  da

repressão”1, mas sim, da interpenetração de ânimos e da confluência de temperamentos. O eu

e o outro compõem a uma unidade originária  cuja  síntese é a díade.  Por isso,  a  ideia  de

1 A “hipótese da repressão” em Sloterdijk é a crítica dirigida à Freud sobre o caráter exageradamente  aversivo
que o cuidado assume na psicanálise. Retomando as aplicações do cuidado, propostas por Heidegger, ser-com
[Mitsein] e convívio [Mitmenschen], Sloterdijk vai aludir à sua condição vital, disposta na causa originária do
mimo.
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liberdade  enquanto  ato  de  escolha  ou  determinação  da  vontade,  quando  extraída

exclusivamente  do  paradigma  kantiano,  parece  severamente  insuficiente  em  função  do

individualismo  subjacente.  Dito  isso,  retiramos  de  Sloterdijk  uma  nova  estrutura  para

percorrer o caminho rumo à autonomia.

Esta  estrutura  reflete  sobre  a  subjetividade  humana  não  apenas  no  âmbito  da

capacidade  moral  mas,  também,  sobre como essa pede  uma compreensão da  constituição

psíquica. Para esta complementariedade, Sloterdijk discorre sobre o sujeito a partir de uma

analítica sinestésica. Em caráter primordial, o seu objeto é a díade formada entre a técnica e o

mundo. 

O conceito de díade coloca por terra a distinção entre sociedade e natureza (cultura) e

volta-se para como se dá a transposição da psiquê na natureza2. A relação do homem com a

natureza é uma relação de manualidade e o ambiente da natureza é vislumbrado a partir de

uma analítica do lugar atenta à complementariedade do outro. Por meio do diagnóstico de

Lipovetski (2016) a respeito da construção uma subjetividade da leveza enquanto descarte da

cultura, Sloterdijk (2012a) a contrapõe na resistência do sujeito desinibido. Alteridade como

projeto  intercivilizacional  orientado  para  o  vocacionamento  no  design de  interiores

(PFALLER, 2011, p. 76).

Desde a elaboração da razão cínica, Sloterdijk (2012a, pp. 57-58) dispõe a liberdade

como uma disposição para a elevação do tédio e para a generosidade na ação. Posteriormente,

no momento de sua viragem para a metafísica das esferas, Sloterdijk coloca que essas têm a

finalidade de constituir espaços de proteção. Nos termos orgânicos que caracterizam a sua

abordagem, a autonomia só pode ser pensada a partir de uma imunidade do sujeito. 

A imunidade da esfera, portanto, pode ser percebida na autorealização. Autorealização

é autenticidade, a resistência ao tempo a despeito de movimentos mundanos que vão entre o

choque dos corpos, dos toques e dos passos. A imunidade é um recurso da existência para

afirmar não somente o corpo na sua acepção física, outrossim, a subjetividade. No trânsito

pelo  mundo,  a  autonomia  da  pessoa  não  é  efetivada  por  meio  da  razão,  e  sim,  da

sensibilidade. A sensibilidade é a origem da analítica estética.

Para o desenvolvimento do argumento, faz-se uso de uma inspiração heideggeriana

pós-viragem. A partir de uma filosofia do espaço e da construção de moradias, o mundo é

vislumbrado a partir  de uma analítica do lugar atenta  à complementariedade do outro e à

2 A transposição da psiquê na cultura parece inspirada na inclinação produtiva do ser-aí. Diante do fechamento
do ser-para-a-morte [Das Sein zum Tode], a finitude toma os contornos de autocriação.
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necessidade  de  um  projeto  intercivilizacional  comprometido  com  o  vocacionamento  de

habilidades  para  o  design de  interiores.  Para  Sloterdijk,  a  necessidade  de  um  projeto

intercivilizacional  se  dá  em  função  do  descredenciamento  da  cultura  na  sociedade

contemporânea. Por meio do diagnóstico de Lipovetski (2016), a respeito do apoderamento da

técnica em escala infinita na hipermodernidade, Sloterdijk propõe uma tomada de consciência

sobre o futuro do desenvolvimento tecnológico e os seus impactos sociais.

Para o autor central a este trabalho, considerando a percepção de que o ser-aí é este

designer  de  habitações,  então,  faz-se necessário  tratar  do transhumanismo.  É urgente  que

diferentes pessoas culturais voltem a sua atenção para como a ciência, no uso da técnica, tem

provocado alterações substanciais na existência, em todas as partes do globo, ao longo das

últimas décadas. 

Uma trégua multicultural no que toca à normalização de códigos de conduta civis e

pleitos de reconhecimento faz-se necessária para uma contemplação transhumanista, ou seja,

uma reflexão sobre a fonte a originária das regras que podem pautar os direitos individuais,

sociais e coletivos nos próximos séculos: a técnica e a antropotécnica.

4. JUSTIFICATIVA

A ideia de pessoa como um trunfo da modernidade é muitas vezes uma colocação

exagerada.  “Pessoa”  e  “modernidade”  tornaram-se  palavras  coringas  que,  em  algumas

construções teóricas, podem acabar não dizendo nada. O uso demasiado de suas nomeações

pode  saturar  e  estender  as  suas  interpretações  para  campos  onde  o  entendimento  de  tais

conceitos não é adequado.

Por  isso,  destarte,  é  preciso  explicitar  a  dificuldade  da  investigação  da  pessoa  no

pensamento de Heidegger.  Uma vez que tal  conceito  não foi  trabalhado diretamente  pelo

autor, é perfeitamente compreensível a desconfiança e o ceticismo para com a viabilidade da

pesquisa no que se refere a um trabalho exegético de fundamentação.  Poder-se-ia ir  mais

longe  e  inclusive  apontar  a  ilegitimidade  de  uma  pesquisa  voltada  para  a  extração  de

argumentos éticos em Heidegger - haja vista o envolvimento com o partido nazista nunca

escusado.

As críticas à Heidegger e à latência de uma ideologia nazista em seu pensamento não

podem ser lidas com eufemismos. Alguns,  como Farías (2017) e Faye (2015), podem até
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contestar, na ausência de um empreendimento de sistematização de fundamentos morais ao

longo de toda a produção teórica do autor alemão, um niilismo fonte para todos os abusos de

poder e, inclusive, apoio pessoal, em várias marchas autoritárias ocorridas nesse período da

história.  Por último,  na intenção de um golpe com agudeza fatal,  os trechos antissemitas,

recentemente publicados nos cadernos negros, poderiam minar por completo esta empreitada.

As críticas que apontam a falta de credibilidade na pessoa de Heidegger comportam, é

preciso admitir,  uma grande força de verdade.  No entanto,  um início  de resposta  a  essas

críticas, deve começar a sua defesa, observando como elas todas são interessadas demais na

pessoa  de  Heidegger,  em outras  palavras,  na  sua  biografia  política  e  também em alguns

eventos da sua vida pessoal no sentido mais privado, para serem totalmente levadas em conta.

Muitas vezes, tais críticas, ainda que pertinentes, têm o motor de sua investidura na

nostalgia de tempos melhores. Com frequência, como é o caso de Faye, é possível perceber -

quando a sua obra é observada em um panorama intelectual maior - uma dissimulação do

medo da  mudança  e  uma justificativa  de  que não haveria  nada  de  novo e  especialmente

brilhante sob o Sol da filosofia de vertente heideggeriana.

Por essa e por aquela razão, a filosofia de Heidegger seria, em seu todo, nazista, e, por

isso,  a  única  coisa  a  se  fazer  seria manter-se  à  distância  de  qualquer  continuação  do

pensamento deste autor. Ora, a generalização e a esquiva já são sinais, aqui, muito claros,

deste excesso. Tão importante quanto refutar argumentos e rejeitar  posições inconsistentes

com uma tradição é reconhecer as contribuições originais e, sobre as idiossincráticas, analisá-

las sobre um prisma contextual e multifacetado. Somente assim uma crítica do espantalho

pode ser evitada.

Curiosamente, quando se trata da complexidade na interpretação histórica, Heidegger

tem  muito  a  nos  falar.  O  pluralismo  ontológico,  o  enquadramento  da  temporalidade  na

filosofia e a formulação da substancialidade nos termos de uma subjetividade histórica talvez

sejam alguns dos maiores acréscimos ao humanismo após o renascimento. A centralidade da

interpretação,  a  possibilidade  de  uma  hermenêutica  para  além  das  ciências  humanas,  o

questionamento  sobre  os  desvios  e  as  apropriações  indevidas  da  fenomenologia  no

existencialismo  de  Sartre  e  Beauvoir3,  a  disputa  com  Cassirer  sobre  a  importância  do

3 Sobre  o  tema  podemos  citar  a  Carta  sobre  o  humanismo. A  obra  incialmente  produzida  na  forma  de
correspondência para Jean Beaufret. O contexto da obra é a popularização do existencialismo, uma vez, que,
especialmente após a palestra de Sartre ministrada no Club Maintenant em Paris e que serviria de inspiração para
a publicação de  L'existentialisme est un humanisme,  Heidegger escreve a  Carta sob o pretexto de responder
algumas das questões filosóficas ali colocadas e deixa claro a sua diferença em relação ao futuro do humanismo.
Para  Heidegger,  o  humanismo  é  um  fenômeno  repetidamente  observado  na  história  com  a  pretensão  de
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neokantismo  para  a  filosofia  crítica,  todas  essas  são  contribuições  que  não  podem  ser

desprezadas (LOPARIC, 2004, p. 25). Todavia, este texto não pretende usar de uma defesa

apaixonada.  Aqui, tal apanhado geral serve apenas para contra-argumentar aquelas críticas

que  pretendem  dar  uma  abrangência  completa  aos  equívocos  cometidos.  Para  uma

contraposição  precisa,  um único  ponto  dessa  lista  merece  ser  destacado,  esse  ponto  é  a

instalação da hermenêutica no terreno da fenomenologia.

Apesar de Dilthey já reportar como a subjetividade pode ser compreendida enquanto

objetivação  do  espírito,  tal  subjetividade  ainda  se  apresenta  como  um  sentimento  de

pertencimento4. É com Heidegger (2009) que é feita a correção ao lugar e presente da situação

hermenêutica.  A  existência  é  um  sentimento  e  não  uma  sensação  psicológica.  Quando

Heidegger trata de uma afinação sensível [Stimmung] refere-se a uma sensibilidade imanente

à linguagem que se reflete na visualização de um espaço de sentidos. Compreender um espaço

de sentidos é voltar-se para a linguagem não como mero instrumento da comunicação, mas

sim,  como objeto  da mensagem.  A linguagem,  além do interlocutor  contingente,  também

possui um destinatário na transcendência, esse é a temporalidade. Ao substantivar a relação de

um indivíduo com o mundo, a temporalidade, por meio de uma afinação [Stimmung], dispõe

um espaço de localização do homem no cosmos (GUMBRETCH, 2014, pp. 41-42).

Inspirado em Dilthey, Heidegger (2009) irá além e dirá que não se trata apenas de

adentrar  a  epistemologia  e  a  filosofia  moral  de  Kant  na  psicologia  e  na  historicidade,

outrossim, de questionar a bidimensionalidade do sujeito moral baseado em fatos e valores.

Questionar  a  liberdade  do  ente  moral  [ens  morale]  é,  por  sua  vez,  pluralizar  a  origem

normalizar a condição humana. Ao descrever as causas e os fins do humano, Heidegger (2008) entende que cada
humanismo ou se funda na metafísica ou estabelece para si mesmo um fundamento de uma metafísica do gênero.
Em ambos os casos,  o humanismo recairia  no problema do essencialismo e o humanismo-existencialista de
Sartre,  ao propor uma nova hierarquia ontológica,  conforme a proposição “a existência precede a essência”,
somente inverteria a tese metafísica para fundar a essência humana agora em uma propriedade contingente como
o gênero, ou mesmo, em uma qualidade material, como a classe ou o grupo social à qual o sujeito se veria
materialmente identificado. Para Heidegger, humanismo e existencialismo, ao se confundirem, carregam consigo
um juízo implícito acerca da natureza humana. O humanismo, por ser essencialmente metafísico, em qualquer
das  suas  modalidades,  é  incapaz  de  pensar  a  existência,  e  portanto,  só  compreende  a  técnica  em  chave
antropológica e instrumental,  ou, dito na forma moderna,  como vontade de poder,  como potencialização da
capacidade humana de produzir. Diante da carência de problematização, o existencialismo sartreano perderia de
vista o elemento historial que é inerente a existência, e assim, reproduziria a instrumentalização ontológica. A
pretensão de objetivação sobre a natureza humana recairia no esquecimento de que o Ser é uma ideia passível de
interpretação, sendo a atualização ôntica apenas uma roupagem cultural e não o seu fundo.
4 Para a melhor explanação sobre este sentimento de pertencimento é mister salientar que, para Dilthey, o estudo
dos valores (axiologia) não pode partir do pressuposto de que os códigos morais, em suas diferentes fontes,
existem tal como sistemas em luta - como é o caso da posição hobbesiana ou webberiana - pois assim seria
impossível a prática da tolerância para com os valores do outro e conseguinte diálogo que, na proposição de
Gadamer, é requisito para a vivência de uma democracia participativa, seria impossível.  
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ontológica  daquele  que  é  sujeito  a  facticidade.  Ou  seja,  diante  da  idiossincrasia  na

interpretação dos fatos, leia-se da relação do ser com o mundo, não seriam igualmente plurais

também as  possibilidades  de  interpretação  sobre  os  valores?  A resposta  parece  surgir  no

atravessamento do  ens morale em direção ao  Mitmenschen,  em suma, o encontro de uma

forma  de  pensamento  cuja  autonomia  resida  em  um  percurso  de  aproximações  e

distanciamentos entre o eu e o outro.

A investigação da pessoa em Heidegger parece trazer consigo uma investigação sobre

o ente em si mesmo. Segundo Schlegel (2009, p. 42), não há como falar da pessoa e não falar

da autonomia, entre todos os traços que caracterizam a modernidade, talvez seja a autonomia

a mais importante e a mais estudada. Para Kant, é com a modernidade que começa também a

era da autonomia do homem. 

Como diz Kant, é a entrada do homem na sua idade adulta, aquela em que ele deixa

para trás seu estado de menoridade. Agora, ele caminha sozinho, guiado apenas por sua razão.

Kant defende a capacidade de todos serem soberanos da sua própria vontade, porém, adverte

que nem todos ousam se servir da própria razão, em vez disso, preferem confiar a sua sorte a

um  “outro”,  exterior  à  razão  humana,  como  um  Deus,  um  ideal  de  Transcendência,  a

Tradição, ou mesmo, a Natureza (KANT, 2013).

Para a melhor compreensão da ideia de autonomia posta para a modernidade, é preciso

tomar  a  palavra  em seu  sentido  etimológico:  a auto-nomia (do  grego autós,  si  mesmo e

nómos, lei) consiste, para o homem, em se governar de acordo com a própria lei (razoável), o

autogoverno é a pretensão de construir a cidade humana com a razão e mantê-la de pé por si

mesma.  Autonomia  se  opõe  à  heteronomia,  uma  lei  vinda  do  outro,  de  que  cumpre  se

emancipar. Trata-se, em todo caso, no despertar da modernidade, de um ideal cético sobre a

participação com o outro e otimista sobre a capacidade do homem em transformar o mundo

somente por meio do uso isolado da sua razão. Esse ideal foi proclamado pela Revolução

Francesa  e  continuado  até  então  por  meio  do  avanço  do  positivismo  em todas  as  áreas

(SCHENEEWIND, 2005).

Com a virada linguística, a filosofia parece fazer um diagnóstico sobre o estreitamento

e a indisponibilidade do outro. Uma vez que o outro não é mais representado na figura de

Deus ou da Transcendência, o maior desafio encontra-se na conservação do transcendental,

leia-se,  dessa  autonomia  do  homem  para  com  leis  divinas  e,  ao  mesmo  tempo,  uma

sensibilização para a percepção da Natureza em termos materiais, como o meio ambiente, e
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interativos, como a cultura. A autonomia passa a ter limites cujas fronteiras estão em outra

pessoa. Trata-se de um esforço político com a democracia e um compromisso ético com a

secularização5. 

Assim,  de  acordo  com  Schlegel  (2009,  pp.  43-44),  não  se  deve  confundir  a

secularização com um mundo sem Deus, ou  a fortiori,  contra Deus. Ainda que sem uma

representação  pessoal  de  um Deus  criador,  mantenedor  e  protetor,  a  figura  do  Absoluto

continua presente. Ideais universais como liberdade,  igualdade e fraternidade ocupam esse

espaço  no  momento  imediatamente  sucessivo  à  Revolução  Francesa,  enquanto,  mais

recentemente, os ideais de paz e solidariedade parecem ganhar força. 

Na história política,  a ideia de autonomia para o Estado-Social,  parece confirmar o

afastamento do paradigma individualista. Não se olvida aqui a importância do valor intrínseco

do indivíduo e  do valor  da pessoa em si  mesmo.  É muito  claro  que a  motivação  para a

fundação da autonomia, nos primórdios da modernidade, enquanto liberdade negativa, se deve

à realidade oitocentista de ingerência de comandos do Estado frente as liberdades individuais.

Por esse motivo, as democracias modernas assumem a forma do Estado de Direito,

isto é, Estados em que os direitos humanos são respeitados. Em sua primeira declaração, os

direitos do homem protegiam o indivíduo da onipotência do Estado, da invasão deste e, para

usar o termo de Habermas, da colonização do mundo da vida pela razão sistêmica do Estado e

da técnica. 

Paradoxalmente,  para  uma  proteção  mais  efetiva  das  individualidades,  tornou-se

necessário abranger as coletividades. Com isso, os Direitos Humanos adquirem compromisso

com as  identidades  não  apenas  individuais,  mas  também coletivas.  O individualismo,  no

entanto, continua sendo um traço marcante principalmente na esfera epistemológica do Estado

de  Direito.  O  individualismo,  com  o  seu  componente  “libertário”,  quando  apoiado  no

republicanismo,  parece sugerir  um fechamento  das fronteiras  e uma esperança,  ainda que

muitas vezes não explícita, com o nacionalismo.

Na busca de uma causa primeira para fundamentar o conteúdo dos direitos individuais

e a origem dos direitos coletivos, a ideia de soberania, na atualidade, atrelada ao pleito de

autodeterminação,  reaparece  como  um  fantasma  incapaz  de  compreender  a  falência  de

fundamentos transcendentes para o que Savigny, na esteira de Hegel, chamou de espírito do

5 Cindida a unidade entre sociedade e religião, a secularização significa a ruptura dessa unidade e, portanto,
onde os fundamentos para aquilo que se convencionou, a partir de Hegel, chamar de razão pública, carece de
fundamentos estritamente vinculados à experiência humana com a história dos seus hábitos e costumes a partir
de um imaginário.
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povo  [Volksgeist]. No seio da compreensão da autonomia,  a simplificação do problema na

mera  configuração  de  uma  oposição  entre  individualismo  e  coletivismo  parece  debilitar

consideravelmente a capacidade coletiva de enfrentar desafios internos não ao público e ao

privado,  mas,  em  vinculação  originária,  ao eu e  ao outro. Somente  a  vinculação  do

pensamento a uma interpenetração originária é capaz de superar o atomismo (esquematismo

categórico  e  sujeito  transcendental)  plasmado  no  ceticismo  para  com  a  atualização  dos

direitos sociais conforme as reivindicações de novos movimentos sociais.

O grande problema  que se  apresenta  na  contemporaneidade  com o surgimento  da

“juridicização”,  diante  deste  comunitarismo difuso,  aparece  na seguinte  pergunta;  como é

possível recusar à uns, o direito que se concede a outros? Os contornos de uma autonomia

universal são complexos. Mas diante de tamanho pluralismo social é preciso que se parta de

uma referência comum e passível de verificação compartilhada. 

O enfrentamento do tema pode tomar lições de Sloterdijk (2000, p. 44) no que esse

autor trata por antropotécnica. A relação do homem com o mundo é uma relação de simbiose

com a técnica e a dominação da natureza é também uma busca pela dominação do humano.

Por  isso é  tão  comum falar  de  uma síntese  nos  termos  de  uma “natureza  humana”.  Cita

Nietzsche quando afirma que dentre os homens, alguns poucos querem; quanto à maioria,

porém, outros querem por eles. Que outros queiram por eles significa que eles existem apenas

como objeto, e não como sujeito de seleção.

Segundo Sloterdijk  (2000,  p.  45),  torna-se  marca  da  era  da  antropotécnica  que  os

homens, cada vez mais, encontrem-se no lado ativo ou subjetivo da seleção, ainda que não

tenham se dirigido voluntariamente para o papel de selecionador. Pode-se, também, constatar

que a saída da menoridade não diz respeito apenas a um período histórico, mas a um conjunto

de  circunstâncias  civilizacionais,  observado  em  várias  culturas  e  épocas.  Abdicar  do

conhecimento é abdicar também da responsabilidade na emancipação. Com a modernidade

tardia, em virtude da aceleração no ritmo de produção do capitalismo, o ritmo da vida também

torna-se acelerado e a responsabilidade com o outro um fardo.

Lipovetski  (2016)  retrata  a  modernidade  tardia  como  uma  hipermodernidade.  A

hipermodernidade é a realização do sonho moderno. Este sonho que construiu a democracia,

sedimentou a  base para as  grandes utopias,  as  quais  cita  o  cristianismo,  o marxismo e o

republicanismo. Com a globalização tecnocientífica e a queda do muro de Berlim, as grandes

utopias  deram  lugar  à  sugestões  da  concretude  no  fim  da  História,  como  proposto  por
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Fukuyama (2015), e a sociedade pulverizou as identidades em coletivos engajados com ideais

de suas próprias classes individuais. 

Segundo Lipovetsky (2015), a era dos direitos anuncia a sociedade dos indivíduos e o

crepúsculo  do  dever.  Os  próprios  direitos  humanos,  muitas  vezes  adquirem  um  tom

relativizado no falatório hodierno. Pode-se dizer que tornam-se suplementares ou subsidiários,

uma vez que perdem seu teor imperativo, leia-se universal, e passam a ser entendidos como

opções individuais. Os direitos adquirem tamanha individualidade que perdem a repercussão

geral à pessoa humana. 

Em tempos de pós-verdade, não faz mais sentido procurar fundamentos de validade

exteriores ao indivíduo e, com isso, as liberdade individuais parecem não ter mais qualquer

referência comum no que tange a sua justificação pública no seio de uma comunidade, assim

como, despoja-se por completo do sonho de libertação coletiva senão quando intrauterina a

um mesmo coletivo.

Pode-se dizer que na hipermodernidade o outro é aquele que está perto e compartilha

dos mesmos ideais e crenças. O outro que está distante é obscurecido, seja no plano pessoal,

seja  no  que  empreende  da  responsabilidade  jurídica.  A  partir  das  ideias  de  Lipovetsky,

Sloterdijk (2006, p. 297) assevera como a luta por reconhecimento de movimentos como o

socialismo, o feminismo e o pós-colonialismo ensejam a retomada de uma análise estrutural. 

Com esse  pensamento,  não  se  tem por  objetivo  retirar  a  legitimidade  da  luta  dos

movimentos de engajamento mas, apenas alertar para os riscos da errância na militância ao

circunscrever  problemas  que  abrangem  a  insuficiência  de  um  capitalismo  timótico6

(SLOTERDIJK, 2013, p. 239). A busca de justiça social na hipermodernidade – veja-se aí a

precariedade na universalização dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade – incorre no

erro de atribuir unicamente a uma ingerência da social-democracia no que toca a distribuição

de recursos, ou mesmo, a falta de acesso à visibilidade.

Visibilidade no sentido fenomenológico é uma expressão da autenticidade e, portanto,

não pode ser confundida com exposição midiática.  As telas da hipermodernidade não são

mais do que o produto da técnica aplicado à reprodução do falatório no cotidiano. Visibilidade

é a reflexão que vem da clareira e ilumina os caminhos do ser. 

6 Sloterdijk usa desse conceito para mensurar como a compreensão do capitalismo não pode se furtar à análise
econômica,  o  capitalismo  é  antes  um mito  messiânico  que  pede  uma  psicologia  social  orientada,  em uma
primeira  fase,  para  ,uma  genealogia  das  paixões  humanas,  ou  como  convencionou  chamar  depois,  uma
arqueologia da intimidade, na aferição do valor de produção (trabalho) para com objetos e práticas.
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Portanto, liberdade para Heiddeger (2012) é uma ocorrência fáctica de um conjunto de

possibilidades emergentes no seio do aberto. O aberto é o espaço de irrupção da clareira e a

fonte que ilumina o caminho do ser-aí. Portanto, uma correção hermenêutica atenta para a

posição, não do sujeito transcendental, como pensou Kant (2018), e parece estar latente ainda

na ideia de razão argumentativa de Habermas, mas sim das enunciações ônticas que aparecem

como reflexos desse aberto que é ontologicamente originário. O esquecimento do Ser7 traduz-

se na confusão da liberdade com o arbítrio moral. 

Liberdade  em  sentido  existencial  desvela-se  como  mais  do  que  a  justificação  de

axiomas morais. Trata-se aqui de pensar não somente a legitimidade prática de um conteúdo

moral,  objetivado  em um valor  ou  agente  (seja  indivíduo  ou  grupo),  porém,  em caráter

originário, de pensar a correspondência deste ente com o fundamento sobre o humano.

Conforme Lévinas (1997, p. 26), quando o jovem Heidegger, na estrutura da indicação

formal, começa a investigar as articulações entre a visão de mundo [Weltanchauung] e daí

retira que a relação do sujeito com o objeto é subordinada à relação do objeto com a luz, está

elaborando uma figuração cuja inteligência consiste em dizer que o destino do ente é ir para

além do ente – precisamente no aberto – e em percebê-lo no horizonte do ser. Equivale a dizer

que  a  compreensão  em  Heidegger  logra  responder  um  grande  paradoxo  da  tradição  da

filosofia  ocidental:  compreender  o  ser  particular  é  colocar-se  além  do  particular8 –

compreender  como o particular  caminha para a  liberdade  que se fecha no acontecimento

irruptivo –, e assim, retorna ao conhecimento do ente, o conhecimento do ser que é sempre

conhecimento do universal.

Para uma via de simplificação,  podemos usar de um dos textos de Heidegger que

corresponderia  a  terceira  parte  de  Ser  e  Tempo.  Procurando  uma  inversão  de  elocução,

Heidegger (2011) parte agora do Tempo, e não do Ser. Diz ele, compreender a universalidade

do particular é compreender o céu que se mostra ao ente em determinado tempo histórico e a

7 Segundo Giacóia (2012, pp. 100-101), a história da metafísica é também a do esquecimento do Ser, o que leva,
conseguinte, a sua substituição pelo ente. De tal forma, só um pensamento que ultrapassar a metafísica pode
abrir-se para a rememoração do sentido do Ser e, portanto, pensar originariamente a essência da técnica como
uma destinação [Geschick] na história da verdade do Ser.
8 Remontando à Aristóteles, Heidegger pressupõe na paixão o movimento para a transcendência originária. Para
elucidar  o  argumento,  Heidegger  (2012)  recorre  à  origem  latina  do  termo  alemão  ekstase  (êxtase)  para
demonstrar, por meio do prefixo Ek (para fora) e -stemi (mover-se), como a relação do ‘homem’ com as suas
ações é uma relação que supera a particularidade do indivíduo. Ser humano é antes categorizar as suas ações por
meio de uma normalização transcendente,  ou seja,  ao transformar uma série de ações em um encadeamento
proposicional (linguístico), deparar-se diante de um objeto passível de objetivação, e, por tanto, inteligibilidade.
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subjetivação  deste  tempo  nos  termos  de  uma subjetividade  ôntica9.  O tempo  é  a  própria

potência  de universalidade do ser-aí,  e o modo como o ser-aí  ingressa no abstrato toca a

afinação deste modo com tudo aquilo que sendo coextensivo da sua experiência no mundo, o

ser-aí formaliza como universal. A formalização de conceitos é um trabalho necessário uma

vez que permite o entendimento ainda quando diante de sensações equidistantes por parte de

seus agentes. 

Contextualizando à leitura de Sloterdijk, podemos tomar a estrutura formal do ser-aí

como uma origem de reflexão sobre o problema dos universais na modernidade tardia. Como

compreender  uma  sociedade  cada  vez  mais  voltada  para  si  mesma  e  imersa  em  seus

acontecimentos irruptivos? É aqui que a ideia de concepção de si mesmo aparece com toda a

sua força. Conceber a si mesmo é compreender a substantivação da pessoa a partir do ato de

dar  à  luz.  Dar  à  luz  é  cuidar  de  um outro  como se fosse  seu  e  trazê-lo  ao  mundo com

preocupação genuína sobre as condições da sua existência na história. É possível conceber

uma pessoa, assim como uma geração. 

Aqui Sloterdijk  (2000, p. 62) parece nos responder que a concepção da pessoa se

traduz  no  olhar  para  um  mesmo  tempo,  ou  seja,  atenção  para  as  experiências  da

antropotécnica em escala de dominação global. O transhumanismo é a morada do além do

homem  [Ubermensch].  A  morada  do  além  do  homem  pode  ser  interpretada  como  esse

paradigma comum a todas as culturas que pede um esforço compartilhado de reflexão. Pensar

a partir  de um paradigma transhumanista  não é apenas  voltar-se para questões médicas  e

regras  laboratoriais  sobre  a  ética  da  manipulação  do  genoma  humano.  Este  é  apenas  o

exemplo mais escandoloso.

Pensar o transhumanismo é pensar como a condição humana, entregue à vontade de

querer mais liberdade, veja-se aí o diagnóstico de Ferry (2018, pp. 115-116) sobre o avanço

9 A influência de Nietzsche (2017) pode ser percebida melhor no momento da viragem. No entanto, nada obsta a
verificação de que uma reflexão sobre a segunda consideração extemporânea já pode encontrar-se implícita aqui.
O argumento para essa afirmação é fundamentado na refutação da história como uma sucessão de instantes. O
presente é o único agora uma vez da potência para a atualização do tempo. O tempo não se traduz apenas
enquanto medida das ações humanas em um espaço (chronos),  mas, ao contrário, como o próprio espaço de
interpretação  do  sentido  do  tempo  para  a  consciência  pessoal  (kairós).  A temporalidade  é  vista  como um
momento de urgência, que ao se encerrar no presente ou mesmo, presença no tempo, tem no passado a evidência
da finitude – pois, trata-se de um elemento relativo a um ente que não está mais aí – e o futuro como uma
projeção da tentativa de assenhoramento sobre os entes. Se o ser não é, ele vai, continuamente, sendo, e assim,
produzindo sentidos. A proposição aristotélica to ti em enai, o ser era o que tinha de ser, é interpretada na esteira
da crítica nietzschiana da Gaia Ciência: “Torna-te aquilo/quem tu és”. Esse tornar-se, então, deve ser entendido
como movimento temporal, como narrativa, em síntese, como processo. Mas o que isso quer dizer? Heidegger
(2015) diz que é preciso, antes de mais nada, fugir de todas as interpretações negativistas, derrotistas, niilistas e
mecanicistas. Não estamos na frente do oráculo de Delfos lendo: “conhece a ti mesmo”.

https://razaoinadequada.com/filosofos-essenciais/nietzsche/4-formas-de-niilismo/
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liberal-libertário da economia colaborativa e da uberização, consagra essa vontade de potência

que animaliza o humano e o torna um conceito em curso. Os desvios da técnica produzem

impactos  indeléveis sobre as formas de habitar  o planeta  e participar  da vida comunitária

(zoopolítica). Aqueles que dominarem a técnica da vida dominarão também politicamente os

corpos (biopolítica). Pensar em termos transhumanistas é preocupar-se com o processo onde

as condições de autonomia do homem projetam-se para além do homem que, assim, deve

dispor-se imperativamente a considerar regras para um novo parque humano. Um lugar onde

a liberdade não seja refém da animalidade.

O racionalismo em sua proposição de autonomia como razão prática não foi capaz de

conter a barbárie. Segundo Alves (2005, p. 6), foi em plena fase do humanismo renascentista

que os africanos e os indígenas foram objetificados. Dentro dessa lógica, transformaram-se

em bens  semoventes  comercializáveis,  juridicamente  apropriáveis  para  qualquer  uso,  sem

ferir a consciência cristã da época, tal como postulada. Mais do que o reconhecimento das

diferenças políticas, a finalidade da instituição dos direitos humanos reside na compreensão

da pessoa em sua pluralidade de aspectos para a determinação do parque humano. Quando da

não compreensão da pessoa tem-se como resultado uma ótica da desumanização virulenta e

do descredenciamento da autonomia do outro onde é possível conceber até o genocídio10.

Diante da ousadia de uma abrangência sobre o humano, as esferas parecem contribuir

para uma nova interpretação sobre a pessoa que pode assim, se apresentar, a partir de um

novo paradigma, como um fim em si mesmo para a paz intercultural11 e um fundamento para

10 Para utilizar da leitura de Derrida (1990),  se conceitos como justiça,  dignidade e autonomia tornaram-se
referências indefinidas para a aplicação do Direito, então uma aporia se impõe, mas não pode ser legalmente
prescrita na forma de direitos e deveres. O que se pode oferecer é o consenso, que já se mostra limitado, uma vez
que pressupõe um acordo inteiramente racional. No lugar do consenso, no entanto, é preciso pensar o acordo a
partir de um outro tipo de racionalidade, esta racionalidade está para além da linguagem e pode-se delimitar
apenas  como  baliza  de  fronteira,  ou  melhor,  hospitalidade  para  o  outro  e  para  a  diferença.  A  Declaração
Universal dos Direitos Humanos parece ser a referência para a medida do humano na atualidade. Afinal, nela se
banham, atualmente,  em maior ou menor grau, praticamente todas as civilizações.  Da mesma forma, coloca
Lyotard (1993), a declaração pode ser vista, desde sua universalização pela conferência de Viena e pelo recurso
que a ela fazem minorias e todos aqueles sujeitos a opressão, como um instrumento aceitável de convergência de
todas as micronarrativas e jogos de linguagem em um mesmo horizonte moral. Até mesmo, portanto, para os
pós-estruturalistas convictos ou pós-modernos exigentes,  a Declaração Universal  dos Direitos Humanos abre
caminhos inestimáveis no que se relaciona com a autonomia a partir de uma interpretação intertextual de valores.
Afinal,  na  mesma  medida  que  o  pós-estruturalismo  se  propõe  emancipatório,  o  multiculturalismo  que  ele
justificadamente endossa não pode ser cego.
11 Para Dussel (2016, p. 62), o interculturalismo parece pressupor espaços tanto de fala quanto de silêncio. Uma
vez que a cultura é a raiz do ser e a colonização uma sobredeterrminação histórica de um modo de ser sobre
outros, o único meio de estabelecer um pertencimento comum com o outro é por meio do diálogo. Por isso, o
diálogo intercultural não pode ser apenas - ou principalmente - um diálogo entre apologistas, fiéis às virtudes e
aos valores de sua própria cultura e proselitistas frente aos outros. É, sobretudo, um diálogo entre os críticos de
sua própria cultura, ou seja, intelectuais da “fronteira” entre o eu e o outro.
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um projeto multicivilizacional de liberdade. Por esse motivo, tal trabalho pretende apresentar,

a partir do pensamento heideggeriano e, de forma mais específica pela leitura de Sloterdijk,

como as esferas podem se apresentar  como própria produção da autonomia.  A autonomia

abandona a estrutura do juízo transcendental, e agora, mora na sensibilidade estética, onde a

pessoa desenha o seu interior.

A partir de uma compreensão tanto material  (biológica) quanto metafísica (ideal) a

respeito  da pessoa,  as esferas representam a constituição de uma categoria  determinada a

partir  de relações  práticas.  Pensar  a  pessoa nesses  termos é voltar-se à origem da vida e

perceber como a inscrição da pessoa humana no mundo está sempre, em alguma medida,

amparada pelo outro. Nesse sentido, nenhuma visão de mundo é totalmente subjetiva, ainda

que particular, pois sempre reflete algo desse outro em uma história que lhes é comum. 

Nesse sentido, a filosofia de Sloterdijk, quando trata da figura da esfera, se aproxima

de uma psicologia social cujo objeto é a compreensão da subjetividade e os elementos que a

constituem.  Liberdade  e  autonomia  são  valores  de  base  para  o  desenvolvimento  da

subjetividade no que tange a consciência e aos seus direitos de personalidade,  porém, são

apenas formas puras a serem preenchidas pelas concretizações da existência: a formação da

identidade e a aspiração de um autêntico e desinibido projeto de vida.

5. METODOLOGIA

A metodologia  do  trabalho  tem como rumo inicial  os  trabalhos  de  Heidegger  em

virtude  de  sua  crítica  à  antropologia  filosófica  de  Kant  e  à  ideia  de  pessoa  que  lhe  é

subjacente. O uso da crítica de Heidegger a Kant (2018) se dá em razão da relação ambígua

que o filósofo da floresta estabelece com o esquematismo.

Com  isso,  partimos  do  pressuposto  de  que  à  luz  de  uma  matriz  de  pensamento

originária  na  filosofia  crítica,  Heidegger  reflete  sobre  a  liberdade  como  condição  de

possibilidade para a formação da subjetividade, ou seja, da configuração epistemológica do

pensamento. Antes de saber o que é lícito fazer, Heidegger está preocupado, assim como na

primeira crítica de Kant (2018), em saber o que é possível, a partir do sujeito, conhecer.

O modo e os limites do conhecimento, porém, são alvo de estudos ao longo de toda a

vida  de  Heidegger.  O  motivo  pelo  qual  parte-se  do  primeiro  Heidegger,  diz  respeito  à

indicação da manualidade como autonomia. A autonomia ou autodeterminação é um conceito

que toca aos escritos que remontam até a composição da hermenêutica da facticidade. Outro
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conceito que parece poder ajudar esta investigação é o da impessoalidade. A impessoalidade

ameaça  o  conhecimento  autêntico.  O  conhecimento  autêntico  vem  do  silêncio,  evita  o

falatório e se esquiva da multidão, onde só encontra errância.

Para  tanto,  faz-se  necessário  também  perceber  a  evolução  do  pensamento

heideggeriano  em  seu  rumo  para  a  viragem  [Kehre]12.  Obras  como  a  Carta  sobre  o

humanismo e Contribuições à filosofia parecem essenciais para a compreensão da esferologia.

Tais textos parecem indispensáveis uma vez que as esferas parecem objetivar uma reflexão

sobre a fundamentação do humano e as suas condições de habitação na terra.

A figura de Sloterdijk é trazida como pensador estimulado pelo problema da pessoa no

jovem Heidegger e, de maneira concomitante, interessado em fornecer uma atualização. Uma

questão central, e com repercussão prática, é como a figura das esferas pode trazer o contexto

do transhumanismo e o debate de uma ética ancorada nos afetos. Em função de sistematizar

conceitos relativos à ontologia, a novela filosófica de Sloterdijk, mais conhecida como trilogia

das esferas, terá um lugar privilegiado na investigação. 

Para fins de contextualização sobre a efetividade prática dos conceitos serão utilizadas

também as obras políticas de Sloterdijk. Sobre a contextualização, ganham destaque os temas

do  transhumanismo  e  a  leitura  de  uma  ética  baseada  na  ascese  humana  por  meio  do

desenvolvimento tecnológico. No seio do transhumanismo, percebe-se o surgimento de uma

ética chamada aqui de ascetológica. 

A ética ascetológica é uma leitura do mimo como cuidado consigo e com o outro. Tal

cuidado intersubjetivo parte de uma aferição positiva ao além-do-homem [Ubermensch], ou

seja, observa como a transcendência é resultado de uma participação coletiva: a díade onde a

reciprocidade se dá entre a proteção do vulnerável e a ascese do mais forte.

Para  a discussão  sobre  os  fundamentos  dos  imperativos  dessa  ética,  o  debate  de

Sloterdijk com Habermas13  é usado como base epistemológica. Pode-se dizer que ambos os

12 A partir da viragem na obra de Heidegger, aquela considerada a última fase do seu pensamento, a linguagem
é disposta como a raiz do pensamento. Em função do desprendimento na caracterização ontológica, pensamento
e linguisticidade assumem uma mesma cooriginariedade. Tratar do problema do ser como paralelo ao problema
da linguagem, revela a necessidade de uma crítica ao método categórico em Kant. Aqui Heidegger reconhece
como Kant (2016), posteriormente, relativizou a capacidade universalizante da intuição moral na terceira crítica,
porém, não apresentou um critério de correção a esta por meio do juízo estético. Todavia, nesta última fase,
Heidegger  não parece  apresentar  também um critério  de correção,  leia-se,  um imperativo  estético capaz  de
orientar uma ética.
13 Em função de uma controvérsia a respeito dos limites de intervenção no genoma humano, Habermas critica a
faculdade de manipulação do genoma para fins que não sejam terapêuticos – como a escolha de propriedades
físicas  e  até  comportamentais,  diz  Habermas  – e  envolvam estritamente  a  eugenia  do material  genético.  A
preocupação de Habermas parece se voltar para as expressões destrutivas da técnica moderna, ou nos termos do
membro da Escola de Frankfurt, do potencial colonizador da racionalidade sistêmica, uma vez que ameaça o
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autores  concordam  no  que  se  refere  a  como  a  autonomização  do  conhecimento  está

relacionada com a secularização, porém, parecem distinguir-se radicalmente no que logra os

critérios de identificação dos limites da argumentação pública.

A importância  dessa discussão  traz  à  tona  a  fundação da  cidadania  e  dos  direitos

humanos  em  um  terreno  tanto  pragmático  quanto  poético.  Pragmático,  pois  de  viável

instrumentalização, e poético, pois, ao voltar-se para o sujeito, assegura a manutenção de um

espaço  interior,  onde  a  privacidade  não  pode  ser  normalizada  e,  assim,  a  existência  é

empoderada com legitimidade para a autenticidade.

Tal  legitimidade  para  a  autenticidade  deve  ser  marcada  por  uma  ideia  de

reconhecimento  desenvenenada  de  ressentimento.  As  apostas  iniciais  deste  programa  são

elevadas. Nele, o que está em questão é a criação de complexos sociais multicivilizatórios.

Frise-se aí, a evidência de que a utopia de uma racionalidade capaz de acessar ao universal

por meio do individual já demonstra fraqueza. As redes comprovam o potencial de conexão

do  discurso  e  a  tendência  tribal  do  humano.  Porém,  não  se  pode  integrar  as  diferentes

particularidades  (individuais  e  coletivas)  por  meio  de  um  conceito  de  comunicação  que

pressuponha  sínteses  ideais  em  um  universo  formado  a  partir  de  atores  energéticos

timoticamente irritáveis. Ao contrário, esse universo só pode ser mantido em equilíbrio por

meio de relações horizontais de força (SLOTERDIJK, 2006, pp. 298-299).

É preciso que a desigualdade psicológica seja retida como um axioma. Na situação

globalizada, as políticas de reconhecimento e direito subjetivo parecem não compreender a

força propulsora do ressentimento.  Portanto,  o reconhecimento não pode ter como fonte o

rancor, ou, como finalidade o equilíbrio do sofrimento. Uma cultura de direitos não é uma

cultura  para  a  manutenção  da saúde social  por  meio  do cultivo  do orgulho.  A dignidade

humana é um conceito ulterior às traduções epocais da honra ou do prestígio social. A palavra

exercício não deve iludir quanto ao fato de que este exercício sempre se dá sob condições

próprias à situação de emergência, a fim de impedir, na medida do possível, a sua entrada em

cena (SLOTERDIJK, 2002).

Cumpre esclarecer, essa consciência moral não deverá ser ditada a partir das regras de

um  direito  natural  comum  e  estável  a  todos.  O  que  se  propõe,  por  meio  de  uma  ética

reduto natural  das  capacidades morais do ser  humano, reduto este  que atua como  a priori da racionalidade
comunicativa. Para Habermas, existem dois elementos na manipulação genética que não só ferem a tradição
moderna – em que se convencionou a separação entre natureza e cultura – mas também põe em questão a própria
teoria habermasiana que se assume enquanto um projeto ético-político descentralizado (livre de estruturas  a
priori).
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ascetológica, parece alinhar-se ao que Lipovetsky chama por fomento de uma cultura-mundo.

Uma  cultura-mundo  é  uma  orientação  educacional  baseada  em  disciplinas  interculturais

obrigatórias  e  cujo  teor  despertem  para  a  necessidade  de  constituição  de  vínculos

comunitários capazes de mútua cooperação entre diferentes identidades na realização de bens

e  satisfação  de  interesses  por  meio  do  desenvolvimento  de  faculdades  socio-afetivas

relacionadas ao credenciamento de uma razão sensível. Uma razão sensível é aquela que tem

a reflexão estética sobre o mundo em um lugar central do pensamento (LIPOVETSKI, 2011).

Por fim, pretende-se desenvolver a argumentação desta ética a partir de um controle

social orientado para o equilíbrio entre políticas de reconhecimento e uma cultura do dever.

Aqui  nasce  um  projeto  de  cidadania  desconfiado  de  contratos  sociais  assinados  na

imaginação.  Mesmo  diante  da  impossibilidade  de  consenso  em  algumas  questões,  a

democracia precisa ser defendida em razão de ser somente ela capaz de dar visibilidade em

sentido  pleno  aos  agenciamentos  existenciais,  leia-se,  desinibição  entendida  enquanto

transparência do discurso político. 

É  somente  por  meio  da  compreensão  do discurso  político  que  os  valores  de  uma

sociedade podem ser desvelados, desconstruídos e reconstruídos. Valores sustentam mais do

que propriedades, sustentam também vidas, que não podem ser especuladas ou ter as suas

subjetividades inteiramente pressupostas. A pessoa não pode ter a sua autonomia reduzida em

um cálculo instrumental às ambições do mercado de afetos (HAN, 2017). 

A concepção de si mesmo precisa ser entendida como cultivo de uma sensibilidade

estética cuja finalidade é capacitar  a percepção para a vinculação original com o outro,  e

assim,  tornar  visíveis  os  laços  e  as  responsabilidades  da  vida  pública.  A  percepção  da

vulnerabilidade da existência em sua estadia no mundo. Somente assim é possível interpretar

o mundo e atribuir-lhe um destino onde a habitação seja possível no campo da dignidade.

6. REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 A INTERPRETAÇÃO DE HEIDEGGER SOBRE O JUÍZO EM KANT

O referencial teórico parte do paradigma neokantista verificado no jovem Heidegger.

A  abordagem  tem  como  especificidade  a  ideia  de  autonomia,  construção  surgida  na
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modernidade, no seio do sujeito transcendental de Kant e, posteriormente, transformada em

razão absoluta pelo Idealismo Alemão.

A abordagem deste  paradigma tem como principal  interesse  a  compreensão  sobre

como a negatividade do ser-aí [Dasein] pode ser lida como condição de existência para um

sujeito livre. A negatividade decorre do entronamento da formalidade na ontologia, o que a

torna, por sua vez, a causa para o esvaziamento de uma unidade para toda substancialidade.

Da crítica de Heidegger (2013, p. 208) à faculdade da razão pura pode-se extrair que o

fundamento  absoluto  para o humano na modernidade  encontra-se na determinação de um

juízo como capacidade transcendental. O juízo assume precedência sobre a substância uma

vez que aparece como modelo de uma teoria adjudicativa de quatros questões essenciais: i) o

que posso fazer, ii) o que devo fazer, iii) o que me é permitido esperar e iv) o que é o homem.

Em termos gerais, à luz de Heidegger, a problematização da liberdade, na maioridade

da filosofia, é construída no uso da autonomia, visualizada na configuração do juízo, e não da

substância,  como propriedade para a determinação da vontade.  Uma vez que a autonomia

refere-se  à  qualidade  de  autoregulação  da  razão  em  detrimento  da  experiência14,  da

sociabilidade, ou mesmo, de qualquer formação civilizatória, a ideia de autoregulação torna-

se pressuposto necessário para a constituição de um sujeito teórico.

Por  conta  da  configuração  do  sujeito  teórico  como  resultado  do  isolamento  das

impressões frente ao pensamento, extrai-se duas características principais que pressupõem o

chamado sujeito transcendental: o atomismo e o formalismo. 

Sobre o formalismo,  Heidegger  (2009,  p.  319)  atribui  a  Kant  (2017) o crédito  de

emancipar a filosofia da formação escolar. Por meio da vivência, o homem ignorante conhece

o mundo e a forma de relacionar com os outros. Uma vez que a forma é uma categoria lógica,

cujo acesso é universal por meio da intuição, o juízo torna-se possível mesmo ao homem sem

instrução. 

Dizer que o juízo tem o seu acesso por meio de formalidades tem a pretensão de munir

a vida com um sentimento moral. Independente do conteúdo da experiência, qualquer homem

14 A redução formal, conforme a correção ao empirismo de Hume, implica na necessidade do descolamento para
com  as  impressões  empíricas.  Em  Kant,  a  experiência  continua  sendo  constitutiva  do  pensamento  e
configuradora da capacidade moral, outrora, o radical distanciamento corolário do despertar do sono dogmático,
consiste na proposição de um conceito de experiência referente à todo ambiente constitutivo do mundo daquele
que é sujeito  em relação aos objetos do conhecimento. Portanto, não estamos falando apenas da experiência
capturada pelos sentidos. Uma experiência é antes uma possibilidade do conhecimento. O que equivale a dizer
“o conhecimento é possível porque o homem possui faculdades que o tornam possível”. Com isso, os sentidos
compreendem o conhecimento (ideia) quando a sensibilidade é validada pelo entendimento.
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possui a inteligência de intuir o respeito e o compromisso para com os seus vizinhos. A estima

consiste  na  capacidade  de  extrair  uma consciência  moral  da  própria  experiência  vital  do

homem ordinário com o mundo. Para Kant (2017),  uma doutrina da virtude prescinde do

conhecimento  teórico.  A  consciência  moral  é  uma  faculdade  prática  cujo  funcionamento

opera na observação de relações e na antecipação de efeitos a partir da derivação de princípios

universalmente aplicáveis (VIGARELLO, 2016, p. 25). 

Ético é o homem que possui boa vontade e eticidade não é nada mais do que ver a si

mesmo na qualidade de responsável por suas ações. Aqui, Heidegger (2009, p. 324) chama

atenção para o fato da psicologia moral em Kant (2016) ocultar um pressuposto ontológico, o

fato de o sentimento impulsionar a disposição para ver a si mesmo de maneira reflexiva. Não

há por que se falar de uma natureza humana15, senão com o auxílio de uma visão de mundo16.

Em outras palavras, só podemos nos ver por meio dos reflexos nos objetos do mundo.

A pressuposição de um  Eu que se faz presente em todo discurso conduz à segunda

caracterização do sujeito transcendental, o atomismo. A abordagem desta caracterização é de

fundamental  importância  para  este  trabalho.  O  atomismo  diz  respeito  ao  solipsismo  da

filosofia, em outras palavras, ao caráter egocêntrico do discurso. Atomizado é o pensamento

cuja formulação parte de uma causa primeira. 

Se, originariamente, o atomismo estava relacionado com a concepção pré-socrática da

origem da vida, onde o nascimento do cosmo era explicado pela reunião de elementos básicos

como átomos - núcleos indivisíveis da matéria -, em Kant, o seu sentido é atualizado nos

termos da delimitação das fronteiras do pensamento. O atomismo refere-se, sumariamente, à

demarcação de uma geografia interior, ou seja, trata-se de subjetivar as causas do pensamento

às regiões da mente, ou mesmo, da vida (ROHDEN, 2009).

Este é o princípio da nossa problemática, o atomismo diz respeito a um isolamento do

pensamento e cuja condição é a solidão do indivíduo. O indivíduo dotado de autonomia é

15 Segundo Casanova (2017),  a natureza humana em Heidegger, é uma possibilidade que parte do particular,
entretanto, por meio da práxis social é universalizada. Eis aí a pobreza ontológica originária: o Ser não tem por
natureza  physis, não tem alma, não tem faculdades intelectivas, categorias puras, e a priori do entendimento,
ideias da razão, da imaginação, não tem corpo, sensibilidade, genoma, fenótipo, sinapses, não tem órgãos, fluxo
sanguíneo, colesterol, triglicerídeos, não tem pertencimento social, não é gregário, não tem mãe, nem pai, nem
família, nem raça, sexo, credo, Deus ou deuses, não tem... O que quer que se possa pensar como o próprio Ser é
atribuído pelo homem por meio de uma tarefa predicativa, ou seja, operada na linguagem. A pergunta sobre se
alguma  coisa  específica  dá  conta  de  sua  determinação  quiditativa  (essência)  não  se  pode  responder  senão
negativamente por meio do reconhecimento da liberdade originária que fundamenta o cuidado com a existência.
16 A constatação dessa evidência salta aos olhos quando nos apercebemos de que é seu texto metodológico de
1919/1921, “Notas sobre a ‘Psicologia das visões de mundo’ de Karl Jaspers”, que abre a coletânea intitulada
Marcas do caminho (Heidegger, 2008).
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aquele capaz de autorregular a vontade e autocensurar os afetos. Em carta para Mendelssohn,

Kant escreve: “Na verdade penso com mais firme convicção e com minha grande satisfação

muitas  coisas  que  jamais  terei  a  coragem de  dizer,  mas  jamais  direi  uma coisa  que  não

penso17” (L, X, p.69). 

Para  Kant,  os  afetos  desorientam  o  pensamento  e  enganam  o  juízo,  portanto,  o

conteúdo e o objeto do julgamento precisam ser afastados18.  Em razão da obscuridade de

todas aquelas ações às quais o juízo não é eficaz por meio de um cálculo, Heidegger (2013, p.

208) localiza o cerne do problema da metafísica subjacente à primeira crítica no descolamento

entre  o  ens  morale e  a  facticidade.  Pois,  se  o  juízo  é  a  própria  ocasião  do  encontro  do

entendimento com a sensibilidade no campo de uma imaginação pura, então, assim como o

entendimento, a sensibilidade também é reduzida ao reino da lógica, neste os fins são imunes

a qualquer ideal que não seja absoluto. Portanto, fundamentar o juízo exclusivamente a partir

de uma lógica de princípios universais e tornar esta disciplina autônoma é precisamente um

absurdo (HEIDEGGER, 2013, pp. 209-210).

Em  termos  fundamentais,  pode-se  radicalizar  a  crítica  de  Heidegger  a  qualquer

pretensão  de  autonomia  enquanto  fruto  de  uma  razão  que  cerceia  os  afetos.  A

individualização reveste a autonomia, individualização essa que assegura a liberdade para o

ens morale legislar a própria vida. Duas questões desestruturantes da metafísica aparecem na

leitura de Heidegger: a) a predeterminação da contenção dos afetos já não consta como uma

limitação da liberdade?  e b) se essa predeterminação é necessária,  então todo julgamento

referente a fatos morais é efetivo por meio do chamado esquematismo categórico?

É  supérfluo  assinalar  que  a  filosofia  moral  e  a  doutrina  ética  de  Kant  (2017),

ancoradas no conceito de liberdade e cujas leis práticas prescrevem ações internas e externas

como deveres tinha como objetivo maior blindar a ética a qualquer escala de valores e ordem

hierárquica de bens trazidas pela força ou pela fé. 

17 Sobre o tema, Losurdo (2015, p. 204) explica que a intenção é a prova da complexidade do imperativo da
veracidade. Sem dúvida, não há circunstância que possa justificar o recurso à mentira.  Entretanto,  quando a
verdade é perigosa, esta só deve ser confessada no que toca às declarações impossíveis de subtração. Portanto, ao
mesmo tempo que a autocensura é o fundamento do rigor moral, este não exclui a prudência política. Quando
Kant  recorre  ao  juramento,  invoca  um  “instrumento  para  extorquir  a  veracidade”  [erpressungsmittel  der
wahrhaftigkeit] cuja função é a tortura spiritualis.
18 O paradoxo da obrigação à verdade em Kant aparece quando essa separação entre razão e emoção deteriora o
próprio destinatário da decisão moral.  Quando um oficial  nazista pergunta se há algum judeu escondido no
porão, a verdade ganha duplicidade face ao senso comum e a sua objetivação crítica só é realizável face à uma
integral sensibilização.



26

A autonomia da ética de Kant frente a política e a religião, cuja principal derivação é a

própria  autonomia  do  juízo  tem,  pela  ideia  de  intenção,  o  meio  para  confirmar  a

potencialidade da razão em validar as assertivas sobre o que é possível conhecer e o que é

certo a se decidir. 

A insuficiência de Kant parece residir  no tipo de racionalidade escolhida para essa

tarefa.  A genialidade no abandono do consequencialismo e do utilitarismo,  assim como o

reconhecimento do caráter originário da ação, não podem ser desprezados. O ponto fora da

curva do esquematismo categórico aponta antes para a imaginação de um sujeito imparcial e

capaz de descredenciar qualquer apreensão causada pelas apetições e pelos prazeres.

O  descredenciamento  das  apetições  e  dos  prazeres  aparece  na  generalização  da

vacuidade dos afetos. Kant, por exemplo, não percebe a diferença entre prazeres de sentidos

inferiores e prazeres de sentidos superiores, bem como entre prazeres sensíveis e intelectuais.

Contrariamente ao pensamento grego, o filósofo alemão não faz distinção entre os prazeres

auferidos pelo sexo, pela comida, pela oscilação entre repouso e movimento e as gratificações

advindas da honra, da competição e da aquisição de conhecimentos19 (VIGARELLO, 2016, p.

76).

Independente de se falar em um resquício histórico do pietismo em Kant, o que se

apresenta aqui é a incongruência do modelo de racionalidade em Kant em pleitear autonomia

a  partir  de  uma neutralização  do valor  da liberdade.  Compatibilizar  a  vontade do sujeito

transcendental  com os afetos da pessoa torna-se um enigma exegético que nem a terceira

crítica  parece  resolver.  A  despersonalização  dos  afetos  e,  de  forma  geral,  dos  sentidos,

aparecem como consequências imediatas.

Em defesa de Kant, pode-se dizer que uma vez estabelecido como anômalo metafísico,

o homem adquire, pela remissão da lei moral, uma sensibilidade enraizada no sentimento de

respeito. Para Heidegger (2009), esta formulação constaria como a antecipação de uma ideia

existencialista,  pois  através  do  amparo  da  razão,  a  liberdade  é  configurada  na  duração

existencial  entre  o  nascimento  e  a  morte.  Porém,  se  a  racionalidade  do  esquematismo

categórico  afasta  os  afetos,  como  decidir  diante  daquilo  que  não  podemos  negar  a  sua

proximidade?

19 Com essa construção, Kant propõe o caráter voluntário das representações, ou seja, como aponta Rohden
(2009,  p.  11) a  capacidade  da  autonomia  dá  direito  de  cidadania  em sua  filosofia  para  a  vontade  como a
disposição [Gemut] do sujeito transcendental determinar o juízo sobre os seus atos. Portanto, a vacuidade das
representações é baseada em um ânimo inteiramente comprometido com a integridade da filosofia moral. 
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Uma ressalva necessária tem de apontar que a crítica de Heidegger  a Kant não se

dirige ao esquematismo categórico e, portanto,  à capacidade de decidir,  mas às categorias

elencadas pelo filósofo de Königsberg para compor a autonomia do pensamento no sujeito

transcendental. Pode-se dizer que, desde o jovem Heidegger, as categorias assumem forma

nos existenciais. Os existenciais partem da inspiração de Kierkegaard para referir-se a outros

elementos, como indivíduo, angústia, existência e instante. Todos esses elementos que não

temos acesso por meio da razão tradicionalmente entendida (FLEIG, 2011, p.119).  

Na  “Crítica  da  razão  histórica”,  a  racionalidade  proposta  por  Dilthey  (1992)

desenvolve-se na elaboração de uma “consciência histórica” sobre categorias que partem da

não  mais  da  intuição,  mas  sim,  da  vivência.  A  consciência  histórica  opera  por  meio  da

dialética  entre  a  normatização e  o comportamento  humano20.  Desta  dialética,  resulta  uma

síntese do mundo apoiada em fatos da vida21 colhidos na experiência. Sobre a vivência, Apel

(2000,  pp.  130-131)  destaca  que  em Dilthey  o  termo  é  estendido  para  a  experiência  da

intersubjetividade. 

Sendo assim,  a experiência  não obsta o alcance  da objetividade científica22,  mas a

aloca  às  exteriorizações  da  cultura  na  História,  o  que  já  demonstra  uma  proposta

hermenêutica. A compreensão dos valores por meio de conexões da vivência23 parece trazer

20 Refuta-se assim o sentido de compreender como reprodutibilidade técnica e integra-se os aspectos da razão e
da  vontade  em  um  ambiente  cognitivo  orientado  também  pela  história  e  pelo  sentimento.  Esta  noção
multifacetada da consciência, em Dilthey (1994), está relacionada com a sua “filosofia da vida”, ou seja, com a
compreensão histórico-social de normatividade onde, mais fulcral do que o pensamento, em especial a razão
transcendental (Descartes) ou o juízo sintético (Kant), são os hábitos e os costumes de um povo, já que são esses
os responsáveis pelo condicionamento dos valores.
21 Segundo Amaral (2004, pp. 69-70), para Dilthey, os fatos da razão não são mais do que fatos da vida, ou seja,
os  entendimentos  oriundos  das  experiências,  que,  uma  vez  elaborados  pelo  crivo  da  razão,  tornam-se
entendimentos adquiridos na forma de vivências. Para Dilthey, a unidade da consciência se encontra na vivência.
A vivência orienta a significação dos eventos históricos assim como a experiência individual. O reconhecimento
do eu no nós encaminha um ânimo vital que possibilita o estudo da história e da sociedade ao usar da biografia
individual para atribuir sentido às vivências asseguradas pela identidade. A identidade se estabelece em uma
conexão entre a vivência individual e a existência coletiva, na medida em que as experiências se desenvolvem
em um processo histórico, onde as significações atribuídas individualmente se constituem a partir de um sistema
de referências compartilhadas
22 Sob a ameaça de uma leitura cientificista de Dilthey, Leopoldo e Silva (2007, p. 37) atenta que, conforme
Heidegger  (2012),  a  cultura  não pode ser  furtada  de  um caráter  criativo/expressivo.  Assim,  determina  uma
ruptura paradigmática da cultura (virada linguística) com o sentido de tradição ou herança - uma vez que essa
não seria mais do que o monopólio de um tipo específico de racionalidade - e propõe uma racionalidade onde a
inteligibilidade técnica afere  à  produção de significados e o seu uso se aplica na compreensão,  ou seja,  na
interpretação da linguagem.
23 As  conexões  vivenciais  aconteceriam  por  meio  da  indução,  uma  forma  de  generalização,  predicações
aplicadas às objetivações da vida, ou seja, aos fatos e experiências descritos pela cultura. A cultura é o objeto de
compreensão da hermenêutica e o seu estudo não possui amarras etnográficas. A tarefa hermenêutica herda do
historicismo a concepção imanente de “espírito do povo”, uma narrativa que iguala indivíduo e povo como
sujeitos, e por conexão de efeitos e valores, reflete sobre a formação subjetiva da identidade, da moral e do
projeto de vida.
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um instrumento interpretativo na medida que o sentimento de pertencimento e a contemplação

estética,  aqui  concebido sob a  égide da  empatia  [Hineinversetzen],  habilita  o  ingresso do

intérprete em um processo de revivência [Nacherleben] da experiência do outro (MAKREEL,

2015, pp. 205-206).

Neste  sentido,  a  autonomia,  em uma acepção hermenêutica,  é  mais  do que

liberdade de escolha.  Autonomia é liberdade para ser em si mesmo e sentir  com o outro.

Interpretar, por seu turno, a localização dos valores24 do outro e, assim, compreender o lugar

da própria visão de mundo. Livre arbítrio  é uma motivação que provém da totalidade  da

existência e do sentimento de presença na facticidade. .

A vontade não determina as representações. Diante da pluralidade de determinações,

seus objetos são mensurados qualitativamente e o juízo é refigurado enquanto interpretação

dos  diferentes  caminhos  que  projetam  o  ser  e  o  destino  com  o  outro.  Por  fim,  nossa

problemática é circularizada como uma nova figuração ao juízo. A suspensão só é possível na

medida da capacidade do salto cuja origem está no particular. Nesta figuração o salto refere-se

a um sujeito histórico. O sujeito histórico só pode sentir o céu da teoria pois tão logo o seu

insigth  se volta para a materialidade da existência.  O salto [ursprung]25 é o reencontro da

origem por meio de um caminho do pensamento e a autonomia é a medida da resistência às

forças relacionais.

É por meio da rejeição de uma natureza humana acabada e da necessidade de um

trabalho  contínuo  no  desvelamento  que  Heidegger  discorre  sobre  a  proposição  de  uma

liberdade anterior ao juízo. O julgar já dispõe de um número limitado de exemplos fáticos

para  determinar  a  sua  decisão.  Liberdade  em  caráter  originário  diz  respeito  a  uma

multiplicidade infinitesimal de entes passíveis de aparição. Tratar-se de ver na clareira um

movimento histórico de persecução da verdade, assim como, ver no horizonte as causas para

as configurações da técnica que tornam-se delimitadoras do juízo (FIGAL, 2005).

24 A tese da correção do juízo moral por meio do juízo estético fora tratada por Dilthey (2014) ao assumir a
contemplação das ideias não como gesto do juízo, outrossim, elaboração imanente à um processo ou experiência
da vida (vivência) cuja objetivação dá-se na interpretação. Para Heidegger, um problema metafísico permanece
na assunção da sensibilidade em Dilthey como forma da intuição.
25 Podemos entender a noção de salto como uma remissão da atitude objetivante à vida concreta, ou seja, à coisa
mesma, de tal modo que os conceitos se dão de maneira originariamente fenomenológica quando se assumem de
um modo indicativo, isto é, quando se mantêm como um dizer que se suspende para deixar prevalecer a coisa
mesma que nesse dizer está em questão. Esta suspensão do sentido referencial  e de sua realização,  ou seja,
suspensão da determinação conceitual do vivido, abre a dimensão pré-discursiva ou antepredicativa que cede ao
vivido sua originária  legitimidade no que se diz.  Posterior  a  Ser  e  tempo,  encontramos  nova exposição  da
indicação formal nas preleções de 1929/1930, Os conceitos fundamentais da metafísica (Heidegger, 2003), em
que ele destaca o fato de que o questionamento filosófico extravia-se quando seus conceitos deixam de assumir-
se indicativamente.
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Segundo Gertz (2009), apesar da racionalidade crítica em Kant ter sido insuficiente

para identificar como esta vacuidade pode ser representada como a origem do niilismo no

pensamento moderno, aqui é preciso reconhecer que já consta um princípio de negação de

toda categoria normalizadora da substância.  O desdobramento de Heidegger (2012) aponta

para uma essência que é a própria nulidade de todo pensar,  cuja negatividade ativamente

negante, não tem como processo a intuição, mas sim, a interpretação dos entes, os quais se

mostram  por  essa  abertura  entre  o  velamento  e  o  desvelamento  que  categorizam  os

existenciais.

Os existenciais trazem à filosofia um novo a priori, esse pode ser classificado como

um  a  priori  performático.  Não  se  trata  de  um  a  priori  estruturado  pela  lógica  das

potencialidades subjetivas em direção ao Absoluto ou pelo condicionamento da produção de

juízos sobre objetos da experiência possível. Outrora, tal a priori, tem o seu uso quando a

performance se dá. Dar-se aqui é meramente existir. A existência, em outras palavras, o ser-aí,

é um existir  de acordo com uma multiplicidade de estruturas existenciais,  uma vez que a

negatividade atinge apenas os entes pretéritos ao ser-aí, não há como negar a performance da

existência em si, ou seja, o modo como a existência a priori já sempre se dá. (CASANOVA,

2017, p. 45).

De  tal  maneira,  o  ser-aí  é  um  ente  marcado  por  uma  dupla  possibilidade:  a

possibilidade de já sempre ter se perdido de si e de já sempre se reconquistar. Ora, a tensão

entre a impropriedade e a propriedade reflete o próprio caráter da indeterminação do ser-aí. O

bem,  a  partir  de uma lógica  aristotélica,  quando pensado como condição análoga  do ser,

divide a interpretação sobre o fundamento da ação moral no que toca ao seu fim. Se o fim é

baseado em uma causa primeira que é vazia, então a ação moral possui uma essência própria e

independente de si. Para a fenomenologia, como colocado por Buber (2008, pp. 25-26), agir é

mais  do  que  uma  determinação  fruto  do  convencimento  racional,  trata-se,  antes,  de  um

“instinto  relacional”26 completamente  autônomo.  Tal  interpretação  ressoa  a  noção  de

26 Sobre a filosofia da intersubjetividade, Sloterdijk volta-se para Buber. Buber (2008, p. 243), faz uma leitura
fenomenológica para a alteridade, cujo ponto de partida, é a diferença entre homem e indivíduo. O indivíduo
corresponde a singularidade, capaz de desenvolver-se nas idiossincrasias. Mas pessoa, é o indivíduo vivendo
realmente com o mundo. Com o mundo não quer dizer em contato real, mas em reciprocidade com o mundo,
diante do tu,  em face do outro,  em todos os pontos nos quais o mundo pode encontrar  o homem. Tanto o
indivíduo  quanto  o  homem  estão  imersos  na  solidão,  a  diferença  do  homem  é  que  este  tem  a  força  de
compartilhá-la. O homem sempre carrega consigo uma intenção voltada para o bem, independente do prazer que
obtém no relacionamento com outro. O pensamento de Buber tem a preocupação de formular uma ética da
alteridade baseada em um realismo moral. Ainda que as subjetividades sejam particulares, o fundamento da ação
moral continua universal.
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vacuidade. Diante da face do ouro, há sempre o risco do ser-aí cair no vazio: um sem fundo

moral.

6.2 AS ESFERAS DE SLOTERDIJK

O modo de Heidegger (2012) fazer filosofia passa por um esforço pós-escolático de

formular uma ciência sobre o ser. Por isso, a conceito de ser-aí ainda passa por uma dimensão

categórica, ou seja, formal e, portanto, própria. O problema desta dimensão é que ela é apenas

originária. Para a substantivação, o ser pede uma dimensão pré-discursiva, na qual se dá uma

experiência que precede a definição própria do discurso, ou seja, que precede a predicação

(MACDOWELL, 1993).

Assim,  é  preciso  esclarecer  que  o  caráter  pré-predicativo  não  pode  ser  entendido

apenas enquanto imersão do indivíduo na irrupção de um sentimento que lhe é particular,

outrossim, um movimento do próprio ser-aí,  essa subjetividade socialmente compartilhada

capaz  de  apreensão  da  linguagem,  da  historicidade,  do  mundo  e  da  vida,  por  meio  de

formalidades27, e em que se radicam os tradicionais conceitos fundamentais  da ontologia28

(ser, ente, substância, etc.), uma vez que não se fundamentam a si mesmos, embora culminem

na própria autorrealização do ser-aí (LOWITH, 2006, pp. 156-157).

A redução do conteúdo à forma manifesta-se em uma atitude interessada do ser-aí, em

seu lidar prático e histórico. Assim, os conceitos filosóficos precisam ser retraídos do âmbito

teórico objetivante  para o plano do agir,  ou seja,  para a facticidade  da existência. Para o

encontro da facticidade,  Heidegger vai  introduzir  a noção de manualidade da natureza.  O

27 O processo de formalização das estruturas inerentes ao agir humano já pode ser encontra desde as elaborações
e preleções ministradas entre 1919 e 1922, nas quais o jovem Heidegger introduz, segundo Fleig (2011), o que
pode ser  compreendido  como uma noção  metodológica,  a  indicação  formal  [Formal  Anzeige].  A indicação
formal consiste em uma operação de redução para o esvaziamento do conteúdo [Was] e consequente acesso ao
modo [Wie] pelo qual, tais conceitos teóricos, formam o sujeito de conhecimento. Nas preleções do inverno de
1920/1921,  Einleitung  in  die  Phänomenologie  der  Religion,  Heidegger  já  mostra  que  a  generalização  e  a
formalização procedem da atitude teórica, e por isso mesmo objetivam o vivido, e então, em contrapartida, ele
faz uso da noção de indicação formal. Esta operação metódica teria como função primeira prevenir contra “a
determinação formal do objetual que domina plenamente a filosofia” (Heidegger, 1995, p. 64).
28 A tarefa da filosofia então passa a consistir em mostrar como tais conceitos se formam com base neste âmbito
prévio e originário. Ontologia fundamental é a denominação que recebe essa tarefa, que tanto elucida a noção de
origem como mostra a formação dos conceitos fundamentais da ontologia. A origem, ou seja, de onde brotam e
se  formam  os  conceitos  da  ontologia,  como é  apontado  na  introdução  metodológica  da  preleção  de  1923
(Heidegger, 1995), é a facticidade, ou Dasein. Em decorrência disso, a tarefa primeira consiste em elaborar uma
ontologia da facticidade, que recebe o título de hermenêutica da facticidade. Assim, a articulação conceitual da
origem consistirá na formalização das estruturas inerentes aos modos de lidar consigo mesmo e com os entes,
como analítica ontológica do Dasein. A analítica do Dasein constitui-se então na tarefa preliminar para o pleno
desenvolvimento da pergunta pelo sentido de ser.
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apoderamento da raiz da natureza encontra-se dividido entre a ontologia do ente disponível

[Zuhandenheit],  que  está  à  mão,  e  a  ontologia  do  ente  subsistente,  que  está  na  mão,

[Vorhandenheit].

A manualidade relaciona-se com a subjetividade na medida que coloca a existência

humana29  face ao ser-para-a-morte [das Sein zum Tode]. No “ser-para-a-morte” trata-se de

recolher uma possibilidade concreta da existência: a disposição resolutiva que se encarrega da

própria morte como horizonte último que lhe concerne. Podemos dizer então que o ser-para-a-

morte traz consigo a angústia do homem de, ao estar jogado no mundo, deparar-se não apenas

com conceitos sem conteúdo, mas, de maneira ainda mais fundamental, sofrer a negatividade

de um ser sem substância. O ser é pura forma cujo manuseio se dá em seu despojar-se do ente

subsistente e enredar-se no mundo por meio do uso da técnica30” (HEIDEGGER, 2003, p.

429).

 Em suma, a lição de Heidegger a ser extraída aqui é que para o enfrentamento da

morte é preciso o domínio da técnica. Já para Sloterdijk (1999, p. 315), o domínio da técnica

se traduz no domínio das formas de habitação. A origem antropológica para o domínio das

formas  de  habitação  restaria  em  um  momento  histórico.  A  casa  do  ser  abandona  a

representação  puramente  abstrata  e  volta-se  para  a  materialidade  do  fato  histórico,  a

desestabilização durante o Neolítico, com o sedentarismo advindo da agricultura. A mudança

na forma de vida gera um crescimento populacional e a intensificação das trocas comerciais.

O  medo  da  morte  enquanto  extermínio  passa  a  dar  lugar  à  interdependência  que

começou  a  se  firmar  como  traço  entre  diferentes  tribos.  As  tribos  passaram  a  ter  uma

constante  incorporação  do exterior  e  a  bolha  da  intimidade  sofreu mutações  com fim de

desenvolver a capacidade da imunidade. O desenvolvimento da agricultura foi a causa para o

alargamento da bolha. As tribos tornam-se comunidades, povos e cidades. Inicia-se, assim, a

29 Para Heidegger, o uso da técnica não faz qualquer referência ao seu caráter de indicação. O ocultamento de
qualquer referência ao caráter de indicação faz com que a existência passe ser compreendida apenas como o ser
do eu sou, apreendido não de modo teórico. Uma forma de facilitar o entendimento é por meio do conceito de
indicação  forma.  Assevera  Heidegger,  “em uma indicação  formal,  o  ser  do  si-mesmo assim compreendido
significa existência. Com isto, indicou-se de onde deve ser haurido o sentido de existência enquanto o como
determinado  do  si  mesmo  (do  eu)”  (Heidegger,  2008,  p.  39).  Pode-se  dizer  então  que  os  existenciais
correspondem a modos concretos da experiência do lidar consigo mesmo por meio da técnica, a técnica a orienta
a preocupação existencial para o cotidiano, onde se efetiva historicamente a apropriação de si mesmo.
30 Pode-se dizer que “todos os conceitos filosóficos são indicações formais, e, somente quando são tomados
deste modo, eles fornecem a autêntica possibilidade do conceber” (Heidegger, 1983, p. 425). Posteriormente,
Heidegger (2012) parece referir-se a um meio da filosofia, ou em outras palavras, do pensamento, descer da
hipóstase teórica, enevoada no céu metafísico, e agora, fornecer um terreno fértil para o cultivo da existência do
homem, de maneira autônoma para com leis absolutas, ou mesmo, atemporais como uma criação divina.



32

expansão da  bolha  rumo à  habitação  do globo31,  a  expansão da  consciência  coletiva  que

objetiva o ser-juntos.

A criação humana, dos primórdios da hominização à contemporaneidade, tem origem

e  reflete  a  condição  esférica.  Religião,  ciência,  cultura,  organizações  sociais  e  políticas,

modos e costumes, arquitetura, arte e mídia são esferas criadas pelos humanos para abrigar a

si próprios. Da mesma forma, a morfologia celular, o desenvolvimento intrauterino, o espaço

entre  mãe e  filho  durante  a  lactação,  os  pares  sexuais  e  o  cosmos  são,  também,  esferas

acolhedoras32.  Nas  esferas,  o  mistério  da  vida  não pode  separar-se  do  mistério  da  forma

(Sloterdijk, 1998, p. 47). As esferas trazem ao nosso campo uma abrangente compreensão das

condições de surgimento, dos usos e das mutações da linguagem humana, entendida como

dispositivo central formador de nosso habitat cognitivo33.

É fato que, em si, a natureza não é nem boa, nem má. Em termos hobbesianos, toda

relação  do  homem com a  natureza  é  sempre  uma  relação  de  perigo  e  risco.  Todavia,  a

tecnologia  na modernidade  surge,  então,  com a promessa messiânica  de domesticação  da

natureza. Com isso, a relação do homem com a natureza é vista de forma maniqueísta, ela é

madrasta para os latinos e mãe para os últimos românticos, em outras palavras, ela é, de um

lado, horrorizada como fonte de toda violência  e, do outro,  idealizada como o destino do

progresso.

Essa  abordagem  mostra-se  oportuna  pois  reflete  como  a  adoção  de  tecnologias

resultam em formas híbridas de vida. Na contemporaneidade podemos perceber isso em uma

multiplicidade de formas: o híbrido corporal (junção de biologia e máquina) potencializa a

existência,  mas  levanta  questões  éticas  e  morais;  o  cognitivo,  mescla  linguagens  e

inteligências humanas e computacionais; e o comunicativo, misto de analógico e digital, gera

atopismos e multitemporalidades. Esse conjunto de processos torna íntimo o distante por meio

31 Podemos compreender que o ser-juntos diz respeito não apenas aos humanos, mas também às relações destes
no globo,  leia-se,  no planeta.  Sobre  o tema,  Harari  (2015) faz uma correção  apontando que no período do
neolítico não se observa uma domesticação da natureza pelo homem, mas ao contrário, uma domesticação do
homem pela natureza.  O cultivo dos cereais  condicionou o sedentarismo.  Não pode-se falar,  então,  de uma
adesão  racional  fruto do esclarecimento sobre um modo de vida harmônico  em uma comunidade maior.  A
despeito  da  incorreção  de  Sloterdijk  na  causa,  é  fato  que  o  enraizamento  ao  território  trouxe  a  adesão  à
propriedade. Com essa proposição, Sloterdijk parece acertar ao dizer que não há separação possível entre o ser e
os objetos, artefatos e conceitos que o homem cria desde os estágios mais embrionários da civilização.
32 O acolhimento nas  esferas  se  dá  por  meio de  propriedades  topológicas,  antropológicas,  imunológicas  e
semióticas, que têm como finalidade primordial proteger, nutrir, capacitar e imunizar o sapiens ante o exterior
desconhecido.
33 A  coevolução  entre  meio  e  sistema,  natureza  e  cultura,  revela  uma  disposição  para  aproximar-se  da
linguagem humana por meio de suas formas e aparências. Não à toa, fazem parte do tratado mais de uma centena
de imagens que, diferente do que costumamos ver na tradição epistemológica ocidental, não apenas ilustram
conceitos verbais, mas dão corpo aos próprios conceitos filosóficos apresentados.
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de relações de simbiose. A simbiose engloba, ao expandir seu interior, a estranheza exterior.

O  que  antes  era  imundo  agora  pode  torna-se  mundo.  Porém,  sendo  uma  das  funções

primordiais das esferas o acolhimento de seus habitantes, Globos começam, ao expandirem-

se, a perder seu caráter protetor e íntimo. Destituído da tranquilizadora sensação, típica das

bolhas,  de habitar o íntimo centro da esfera,  o ser moderno encontra-se instável,  vagando

pelos incontáveis epicentros globais (CESPEDES, 2018, pp. 314-15).

Aqui  remontamos  ao  problema  metafísico  do  pluralismo  ontológico.  Vivemos  em

tempos,  segundo  Lipovetski  (2015),  que  fronteirizam  a  vida  entre  o  niilismo  e  o

fundamentalismo. Segundo Sloterdijk (1999, pp. 141-142), cada tipo de fundamentação34, ao

seu modo, representa os extremos que distanciam o homem da natureza. O ser-juntos não se

manifesta apenas na essência coletiva do ser humano, mas também na determinante relação

deste com sua técnica: não somos humanos por possuímos a técnica, somos humanos pelo

querer de possuí-la para o usufruto da natureza.

Sloterdijk volta-se para Nietzsche ao enunciar o caráter instrumental da vontade de

poder. A vontade de poder tem por finalidade a afirmação da vida. No pensamento kantiano, a

inconsistência da razão instrumental parece voltar-se à associação entre vontade e autonomia.

A  racionalidade  ao  tornar-se  uma  dissecação  do  espírito  levara  aos  desvios  da  razão

instrumental por meio de uma vontade sem precedentes de dominação sobre a natureza. A

razão triunfante perdeu qualquer limite  de apropriação sobre o humano. Tal  vontade sem

limites levara a diversos desastres, podemos lembrar aí da destruição do meio ambiente, o uso

de armas de destruição em massa e da banalização da violência (LATOUR, 2012).

O pensamento instrumental rejeitara a potência criadora da sensibilidade e da arte no

que se refere às diferentes, e legítimas, formas de vida. Para um melhor enquadramento da

celeuma, é mister lembrar que o niilismo enfatizara como as posturas de estranhamento, ou

seja, de ausência de sentido, levaram a uma disposição para o absurdo. O sujeito moderno, ao

entranhar-se na técnica, esvaziara todo e qualquer fundamento da existência. A linguagem

racional  fora  restrita  aos  gênios,  o  que,  por  sua  vez,  estimulara  uma  quase  completa

subserviência da ética, criticada por Nietzsche, para com os quadros dogmáticos da moral.

34 Nesse aspecto, ambas as correntes precisam ser lidas com ressalvas. A primeira corrente, pois, imprimira uma
visão tão pessimista da existência que esfacelara o sentimento de enraizamento, leia-se aí, a filiação do homem
para com as categorias  aristotélicas da  bios,  e assim, relativizara o cuidado de si e o amparo aos outros. A
segunda, por sua vez, em razão de extremar o realismo com uma linguagem disciplinadora inclusive dos afetos,
remetera  a  subjetividade  à  falsa  dicotomia  entre  sujeito  e  objeto.  Veja-se  aí  o  papel  das  doutrinas
fundamentalistas em dispor uma retratação deveras fisicalista do mundo que, assim, reproduzira na dialética uma
aversão às emoções, em suma, em virtude da defesa da ideia de alma, um self racional e autônomo.
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Por isso, a proposição sobre a concepção de si mesmo mostra-se relevante. Uma vez

que o eu e o outro estão intrincados na natureza, a geração da vida passa a ser entendida em

uma esfera relacional. Se o ser-aí é invariavelmente ser-juntos, não há ato ou espaço possível

que não seja ato dialógico ou espaço comunicacional. A abordagem ontológica relacional e

espacial,  ao  prescindir  dos  meios  como entidades  intersticiais,  reforça  a  inclinação  como

linguagem anterior à gramática. As mediações das subjetividades passam a ser compreendidas

em detrimento de meios verbais e toma uma pluralidade de formas cuja representação é a

espuma, um espaço com morfologia adaptável à vontade de poder.

No entanto, com a pós-modernidade, o problema do individualismo não parece ter sido

resolvido,  mas  ao  contrário,  reforçado.  O  subjetivismo  é  o  reino  da  autodivinização.  O

conhecimento é relativizado e a opinião ocupa todos os espaços. A pós-verdade, o fake news,

a multipolarização, as disputas por lugares de fala e a atual epidemia de egolatria nas redes

radicalizam a pluralização de esferas culturais e políticas. O colapso do totalitarismo global

inaugura as espumas, o momento esférico pós-moderno.

Espumas  são  caracterizadas  por  isolamentos  conectados,  sobreposição,  pluralidade,

fusão  e  movimento.  Seguindo  a  disposição  metafórica,  as  espumas  surgem  na  pós-

modernidade  sob  forma  de  microclimas  (ar-condicionado,  estufas,  equipamentos  de

mergulho),  arquitetura (apartamentos  e sistemas de coworking), domínio dos ares (drones,

satélites,  estações  espaciais),  mídia  (redes  sociais,  celulares,  entretenimento  digital

personalizado) e, por fim, (des)construções sociais (efemeridades, nomadismos, hibridações)

e semiológicas (o culto ao self, a pós-verdade e o fim das vanguardas artísticas) (CESPEDES,

2018, p. 314).

Sloterdijk define a modernidade tardia como um palácio de cristal.  A transparência

dos espaços contemporâneos revela muito do tipo de ser humano e ser-no-mundo que habita

essas ilhas espumosas. Por um lado, uma atitude voyeurista; por outro, um “tédio normativo

generalizado”. A visibilidade torna-se uma armadilha. Heidegger já havia dito, e Sloterdijk

sabe-o  bem,  que  o  mundo  moderno  é  o  mundo  das  imagens,  o  ser-no-mundo  absorve  a

realidade desde suas condições artificialmente estudadas. E essa absorção é feita a partir de

uma atitude entediada com o mundo em que diante da vitória  ou da realização sobrevém

necessariamente o tédio com o realizado (LEAL, 2010, p. 238). 

Com as espumas, a existência cai no atopismo e se perde na multitemporalidade. O

sujeito  pós-moderno  é  um  flâneur multifocal,  multiperspectivista  e  heterárquico.  Se  o
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propósito fundamental das esferas é imunizar, o compartilhar coletivo de uma grande e sólida

redoma  global  deve  produzir  não  apenas  segurança  contra  o  exterior,  mas  também

solidariedade  e  empatia  entre  seus  coabitantes. Para  a  sobrevivência  do  ser-juntos,  a

existência deve superar o niilismo negativo ou reativo e encontrar os valores na interpretação

do essencial para o percurso de uma jornada ascetológica. Diante desta polarização, o grande

desafio da contemporaneidade é encontrar na cohabitação um espaço de pertencimento com a

natureza – a refiliação ou religação perdida no desenraizamento da história natural: a evolução

-, seja ela entendida como espaço exterior ou interior. Natureza, neste sentido, é tanto aquilo

que  nos  cerca  quanto  o  que  nos  compõe.  Natureza  é  aquilo  ao  qual  nós  pertencemos

(SLOTERDIK, 2004).

Segundo Sloterdijk (1998, pp. 20-21), uma representação deste pertencimento pode ser

contemplada na pintura “Bubbles”, de John Millais. Uma esfera translúcida, onde uma criança

é envolvida com o brilho do fenômeno. Assim também o humano é amalgamado na cultura.

Por meio da manipulação das substâncias do mundo, a existência dá forma ao pensamento. O

melhor exemplo desta construção abstrata é a tecnologia. Superados os limites tecnológicos

de intervenção do homem na natureza,  resta  ao homem agora refletir  sobre a  ética  desta

manipulação, que é tanto de si (da moral), quanto do espaço biológico.

A vida é um horizonte de interpretação não apenas no que abstrai valores morais, mas

também,  vontades  e  afetos.  Portanto,  o  assenhoramento  sobre  os  entes  é  um  fenômeno

inerente  à  interpretação  estética.  Tal  contraste,  diz  Sloterdijk,  implica  em  uma  relação

complexa com a natureza e que supera, muitas vezes, a classificação da ética como um debate

com simplória oposição entre realistas e niilistas. Na realidade, muito do conteúdo travado

nesta discussão ainda é recalcado pelo medo da morte e, assim, repercute discursos marcados

ora pela tecnofobia, ora pela xenofobia ecológica.

6.3 TRANSHUMANISMO E A ÉTICA ASCETOLÓGICA

Para  tanto,  Sloterdijk  (2000)  aponta  os  méritos  da  hermenêutica  ontológica  de

Heidegger em sua tentativa de promover uma ética da abertura e de denúncia dos abusos da

técnica.  Todavia,  de forma concomitante,  critica a insuficiência do projeto ontológico que

reside no Dasein. 

https://razaoinadequada.com/2015/11/25/niilismo-reativo-a-falsa-morte-de-deus/
https://razaoinadequada.com/2015/11/11/niilismo-negativo-platonismo-e-cristianismo/
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Neste ponto, refere-se especificamente a  Ser e Tempo, quando o filósofo da floresta

teria proposto uma descrição da mobília do mundo, concepção de filosofia que, no retrato do

“homem lançado no mundo”, não teria radicalizado o fenômeno mais radical da relação do

homem  no  mundo  -  o  ser-com  [Mitsein] -,  veja-se  aí,  suas  relações  com  o  outro,  o

acontecimento primordial da cultura que é o evento da intersubjetividade.

Apenas abrindo uma reflexão sobre esse autor tão profundo, o que se faz importante,

neste  referencial  teórico  é  introduzir  ao  pensamento  o  questionamento  de  como,

hodiernamente,  pode-se capacitar a filosofia deste trabalho ético sem recair  em uma mera

analítica da ciência, ou seja, como se pode compreender o homo sapiens tanto como espécie

natural, tanto como maiêutica que transcende aquilo que é tangível no mundo. 

Para tanto, faz-se imperioso pensar como ética e política estão relacionadas em um

modo de discurso chamado ético-pólitico. Os discursos ético-políticos são aqueles que partem

da  linguagem  como  causa  originária  de  toda  ação  humana.  Portanto,  não  haveria  como

defender uma autonomia completa da ciência jurídica uma vez que essa espelha relações de

poder. Relações estruturais como as relações de trabalho e consumo sofrem normalização por

dispositivos legais para o enquadramento naqueles que são considerados os tipos ideais de

relação. Em suma, o papel da ciência do direito pode ser observado no esforço de humanizar

as estruturas econômicas e produtivas de uma sociedade, de maneira que, a dignidade humana

não seja violada (HÖFFE, 2006). 

 No  Direito,  uma  das  teorias  mais  célebres  que  procura  incorporar  o  estudo  dos

dispositivos ao estudo da linguagem é a de Habermas. Por meio de sua teoria da comunicação,

a ciência jurídica é formulada nos termos do desenvolvimento de procedimentos discursivos

em resposta à falência da ideia hegeliano de Estado. Se para Hegel, a própria concretização do

Estado já constituiria um funcionamento institucional fundado em um todo ético organizado e

voltado para o desenvolvimento da garantia das liberdades individuais, para Habermas, esse

desenvolvimento só seria possível por meio de uma constante vigilância da razão pública por

meio da ética do discurso. A razão pública é construída na lógica do discurso. 

Pode-se  dizer  que  o  grande  mérito  de  Habermas  está  afinado  com a  tentativa  de

conciliar a democracia com a progressão de alcance dos direitos subjetivos e da formação

técnica necessária para a correspondência de deveres. Esse laço necessário entre formação e

informação nos leva ao interior da pessoa e à sua identidade profissional e mostra que não é
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possível reduzi-la, de maneira behaviorista, ao estado da partícula comunicante. A redução da

pessoa a uma partícula comunicante ocultaria a relação da pessoa com a técnica. 

Compreender que o Direito e a técnica participam de uma mesma cultura e avançam

num  mesmo  ritmo  evita  fechar-se  na  discussão  que  domina  habitualmente  a  reflexão

dogmática que as unem. Resumida em grandes traços, essa discussão opõe duas concepções

do Direito. De um lado, uma concepção transcendental ou jusnaturalista, que vê no Direito a

expressão de princípios universais  e intemporais e,  do outro,  uma concepção positivista  e

instrumental, que vê no Direito uma pura técnica, neutra em si e vazia de sentido. Para uns,

como Habermas, o problema está em submeter as técnicas aos grandes princípios objetivados

pela razão argumentativa. Para outros, como Sloterdijk, mesmo a razão argumentativa, seria

como um carro capaz de transportar qualquer conteúdo normativa que seja, de sorte que tudo

que é tecnicamente realizável deveria ser juridicamente permitido (SUPIOT, 2007). 

A  contextualização  final  deste  trabalho  deseja  mostrar  que  a  discussão  entre

argumentos  transcendentais  e  jusnaturalistas  oculta  uma  vacuidade.  A  vacuidade  dessa

discussão aparece se lembrarmos do sentido originário de “técnica”. O objeto da técnica se

distingue do objeto da natureza pelo fato de que seu sentido procede do homem que o modela

e utiliza. Uma vez que os princípios se apresentam como correção ou ponderação de juízos,

em ambos os casos, está se fazendo uso de uma razão prática, seja ela mimética ou intuitiva,

para a determinação de comportamentos. 

Ambas  se  valem  de  uma  propriedade  universalizante  para  a  produção  do  bem

comunitário.  O  bem  comum  da  tradição  jusnaturalista  e  o  sumo  bem  da  tradição

transcendental  comportam  a  mesma  propriedade  universalizante  da  razão  em  termos  de

observar  como  o  humano  relaciona-se  com a  natureza  por  meio  de  inclinações  que  lhe

atribuem  finalidade.  Todavia,  a  carência  desses  dois  grandes  modelos  parece  estar  na

contenção  da  razão  prática  enquanto  objeto  em  si  mesmo  sem  conteúdo  de  relevância

discursiva. 

A razão prática, quando não associada ao movimento e a uma justificação estética,

tornar-se mera ferramenta. A ferramenta não tem em si mesma valor, como o sujeito ou o

mundo, mas somente em relação a um resultado esperado. A manipulação da técnica sobre a

corporalidade e a animalidade da vida são desconsideradas como elementos construtivos da

organização  social.  Todavia,  o  objeto  da  técnica  não  se  volta  exclusivamente  para  uma
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materialidade  exterior  ao  espírito,  na  realidade,  tudo  que  constitui  a  natureza  possui

propriedades materiais, seja ela a natureza ou o próprio corpo. 

Pensar  o  natural  é,  portanto,  buscar  uma  compreensão  do  humano  que  parta  da

inspiração das categorias da bios, mas, ao mesmo tempo, problematize a distinção do humano

para  com  as  outras  espécies,  leia-se  aí,  em  suma,  a  esfera  da  consciência  como

reconhecimento  (essencialmente  humano)  da  existência,  enquanto  capacidade  de  agregar

sentido à vida (JONAS, 2017).

Todavia, ainda que comportando ressalvas ao materialismo abstrato de Jonas em seu

teor universalizante, aqui há uma reflexão importante sobre os efeitos da técnica. A técnica

não manipula apenas opiniões e expressões de um espírito cuja inteligência pode se elevar ao

alto  de  uma  visão  imparcial.  A natureza  só  pode  ser  compreendida  partir  da  proposição

romântica da obra de arte.  No percurso da vida, a política está sempre mais próxima dos

afetos do que o discurso pode admitir. 

Pensar  em  uma  ontologia  do  espaço  íntimo  é  apreender  a  natureza  a  partir  da

proposição romântica de obra de arte  [Gesamtkunstwerk], somente a partir de tal leitura é

possível compreender a tradição sem diminuir a capacidade de questioná-la à luz do mundo

que brilha conforme o reflexo dos acontecimentos. Mais do que isso, é pensar como a relação

do homem com a natureza pode ser defendida da bionegatividade a partir de uma ambientação

terapêutica  do  humano  na  linguagem,  a  tradução  da  cultura  como  hospitalidade  e  da

linguagem como acomodação instintiva no simbólico.

Aqui, a ideia de complementariedade com o outro pode despertar no leitor desatento a

sugestão  a  respeito  de  um desprestígio  de  Sloterdijk  (2002,  p.  74)  ao  valor  da  liberdade

individual. Por essa leitura, cometeria um equívoco crasso. Tão importante é a liberdade para

este autor, que precisa ser avaliada em um plano anterior à liberdade de escolha. Quando o

arbítrio  se mostra já predeterminou o horizonte sócio-histórico cuja moldura desenha uma

quadratura  nas  formas  de  dizer  na  linguagem.  Daí  porque  Sloterdijk  irá  criticar  a  ética

discursiva de Habermas35 (2018). Aqui, na disputa entre os defensores de uma consciência

35  Longe de se tratar de um biomoralista ou de um eugenista liberal, a perspectiva de Sloterdijk parece apenas
caminhar para uma defesa geral do transhumanismo. Partindo de uma consideração pós-heideggeriana de que a
diferença entre natureza e sociedade é pouco convincente no plano ético, Sloterdijk parece ter, como ponto de
partida, o fato de que nada, no estado da arte da ciência atual, permite afirmar que um dia poderemos programar
o genoma tão facilmente quanto supõe Habermas. não vemos, apesar dos argumentos de Habermas, em que a
herança sociológica, linguística, moral e cultural transmitida pela educação seria menos significativa ou mais
fácil de ser discutida pelas crianças do que a da natureza. Seja no plano social ou no plano natural, estamos
sempre em situação relacional, inclusive intergeracional, e nenhuma situação é por si determinante no sentido de
reduzir a liberdade. Toda liberdade é exercida é exercida em relação tanto ao que é dado pela história quanto
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predicativa  e  os  engajados  em um pensamento  pré-apropriativo,  aparece  uma repercussão

material da liberdade humana. O ponto fulcral está na própria origem da autonomia e nas

condições dadas para a autorrealização por meio do transhumanismo. 

Importante  frisar  que  quando se  fala  em transhumanismo,  não se  está  tratando de

melhoria de atributos específicos, vinculadas a uma disciplina escolar ou prática específica,

mas sim da saúde humana com aporte sistêmico e benefício geral. Sloterdijk (2000, pp. 56-57)

é pontual sobre como a ética discursiva, ao carregar consigo a fé na emancipação da razão

diante  da  natureza,  somente  adorna  o  mito  prometeico  agora  inspirado  no  paradigma  da

consciência  soberana,  e  ainda  não  desiludido  pelas  cartas  humanistas,  fundamenta  a  sua

crença na onipotência da ação comunicativa. 

O caráter  problemático de uma ética discursiva é evidente quando transportamos a

alma à dinâmica da alteridade enquanto intersubjetividade. Quando a alteridade é restrita a

uma disputa de argumentos, a linguagem reassume o papel monológico de não-contradição na

esteira de uma dialética hegeliana com aporte principalista. A limitação reflete uma abstração

evidente, o princípio da não-contradição é impotente diante de questões de ordem cultural,

leia-se, hábitos, vivências e jeitos de interpretar o mundo.

Sloterdijk (2004, p. 468) parece concordar com Agamben (2017) quando propõe sobre

uma  ética  da  abertura  como  forma  de  mudança  de  vida.  A  modernidade  construiu  uma

sociedade habitada  por um eu hipertrófico,  gigantesco,  no qual,  porém,  ninguém, tomado

singularmente, pode reconhecer-se. Além de Heidegger, cita o último  Foucault e trabalha o

“cuidado de si” como uma prática terapêutica. O raciocínio tem a intenção de se voltar para a

individualidade como aquela forma de autossuficiência na solidão mencionada por Benjamin

e que se assemelha muito ao cinismo defendido por Sloterdijk: o encontro com si mesmo se

dá quando há uma total liberação de si para a projeção das próprias esperanças, das próprias

recordações,  dos  próprios  esquecimentos  e  da  própria  forma  de  ser  e  de  viver.  No caso

específico de Sloterdijk, a entrega a uma animalidade originária pode ser a oportunidade para

transformações  existenciais.  Em  momentos  como  esses,  assistimos  a  uma  espécie  de

despedida do eu, acessamos a uma forma de experiência que é exatamente o contrário do

solipsismo.  Trata-se  de  pensar  uma  ideia  diversa  da  crença  e  da  afirmação  baseada  em

pela natureza. Nossos pais escolhem nossas escolas, nossa orientação escolar, impõem amplamente elementos de
cultura irreversíveis, começando por sua língua materna, sua visão de mundo, seus princípios éticos: em que isso
é tão diferente dos talentos naturais que poderiam decidir nos conceder além disso e que poderíamos, do mesmo
modo, discutir mais tarde? A natureza é muda, afirma Habermas. Mas significa entender que qualquer situação,
seja natural ou histórica, é um dado básico que, longe de restringir a liberdade, constitui sempre o contexto do
seu exercício.
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proposições:  generosidade  com  diferentes  formas  de  vida,  práticas  de  si,  interioridades,

desejos,  criatividade,  silêncio.  Estas  parecem  encadear  as  palavras-chave  de  uma  nova

política. 

Por fim, a direção do argumento caminha para a refutação da razão argumentativa. Em

sua tentativa de conciliação  no multiculturalismo,  a razão pública,  tal  como colocado por

Habermas (2018, p. 21), pressupõe no pensamento discursivo um substrato transcendental

para o exercício da política. Este substrato capacita a participação em um auditório universal

já  dado.  A  partir  de  Sloterdijk,  o  enfrentamento  deste  argumento  busca  evidenciar  a

inexistência deste auditório universal. Não existe tal coisa como um auditório universal. O

que  existe  é  uma  diversidade  de  espaços  construídos  ao  longo  das  vivências  das

subjetividades  históricas.  O desafio  do  transhumanismo é  construir  os  espaços  que  serão

morada  do  ser-aí  das  futuras  gerações.  Para  a  construção  dessa  habitação  ontológica,  o

argumento deve se valer do aporte em uma razão sensível de base para a aqui chamada ética

ascetológica.  A  ética  ascetológica  está  preocupada  no  desenvolvimento  da  inteligência

humana  com fim de  possibilitar  a  construção da  habitação  com o melhor  interior  para  a

coexistência. 

Nas palavras de Sloterdijk (2017), tal ética enfrenta o relativismo cultural por meio de

definições estéticas. As definições estéticas devem ser entendidas aqui como os contornos de

figurações existenciais, ou seja, das representações sobre o humano. As representações sobre

o humano trazem consigo limitações de essência. Limitações de essência são nadas mais do

que  valores  sobre  a  justa  medida  no  apoderamento  dos  entes  exteriores.  Toda  cultura

manuseia a natureza para a sua sobrevivência. Cabe agora uma reflexão sobre os impactos

globais da racionalidade tecnocientífica na dominação da natureza como modo de assegurar a

coexistência.  A coexistência,  no  entender  deste  trabalho,  só  é  possível  por  meio  de  uma

compatibilização da autonomia com a alteridade. 

Para tal enfrentamento, a hipótese estética deste trabalho propõe que autonomia só é

passível de realização por meio de uma liberdade que se mostre como disponibilidade de uma

diversidade  de  projetos  de  vida.  A  diversidade  de  possibilidades  para  a  existência

consubstancia o humano a partir de uma alteridade em si mesmo. Isto significa dizer que todo

eu é um outro por estar em um constante processo histórico de devir. Para Sloterdijk (2009, p.

394), o agir ético se objetiva quando da obediência ao imperativo: “Você deve mudar a sua
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vida!”36, e por sua vez, a submissão à seguinte máxima, “Age de tal maneira que a narração da

tua evolução possa servir como esquema generalizável a toda história de realização”37. Com

essa  construção,  a  legitimidade  de  diferentes  formas  de  vida  parte  de  uma  liberdade

individual. A hipótese estética remete a autonomia à observância de como a generalização de

experiências pode servir de modelo universalizável do agir ético. 

36 No original: Du mußt dein Leben ändern! 
37 No original: Verhalte dich jederzeit so, daß die Nacherzählung deines Werdegangs als Schema einer 
verallgemeinerbaren Vollendungsgeschichte dienen könnte!
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ANEXO 1 – SUMÁRIO PROVISÓRIO DA TESE

1.  CONSCIÊNCIA  E  AUTONOMIA  NO  PENSAMENTO  MODERNO:  o  igualitarismo

antropológico e a antropogênese das bolhas 

      1.1 O MEDO DA MORTE EM HOBBES

      1.2 A FÉ EM SI MESMO E A AUTOCENSURA EM KANT

  1.3  A  INTERPRETAÇÃO  ONTOLÓGICA  DO  SUJEITO  TRANSCENDENTAL  EM

HEIDEGGER

           1.3.1 Culpa e angústia na existência

      1.4 A METAPSICOLOGIA DA ALMA EM FREUD

2. IDENTIDADE E PSICOLOGIA TIMÓTICA: a globalização e o percurso das subjetividades

por reconhecimento 

       2.1 DÍADE E RESSONÂNCIA

       2.2 MIMO E IDENTIDADE

            2.2.1 O problema do reconhecimento

       2.3 LIBERDADE E ENGAJAMENTO

       2.4 DESEJO, JUSTIÇA E VERDADE

3. DESINIBIÇÃO  E  ÉTICA  ASCETOLÓGICA:  a  liquidez  das  espumas  como  destino  da

antropotécnica

3.1 A ANALÍTICA DO LUGAR COMO TECNOFILIA

      3.1.1 Transhumanismo e a manipulação das formas de vida

3.2 O IMPERATIVO METANOÉTICO

3.3 HOMO ARTISTA E HOMO IMMUNOLOGICUS

3.4 COIMUNISMO

      

5. CONCLUSÃO
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ANEXO 2: IDEIAS GERAIS DO PRIMEIRO CAPÍTULO

Na tradição filosófica, o conceito de indivíduo foi por muito tempo redigido por meio do

conceito de singularidade numérica. O objetivo deste capítulo é refletir sobre os fundamentos da

modernidade para a  atribuição da capacidade da consciência filosófica ao indivíduo. 

Se nos voltarmos às bases do pensamento grego, poderíamos indagar a seguinte questão: o

que faz  com que duas  coisas  sejam diferentes  em número,  embora em tudo o mais  fossem as

mesmas?  “Em  tudo  o  mais  as  mesmas”  significava:  as  mesmas  em  tipo.  Aqui,  “tipo”  tem  a

abrangência de tudo que seja predicável e, portanto, comum, já que a mera diferença entre alguma

coisa do mesmo tipo tornaria a coisa inexplicável. O inexplicável era referendado à matéria. Para

Aristóteles, a matéria era o suporte indeterminável da essência no mundo do fato. (“o que quer que

seja muito em número, tem matéria”, Arist. Met., XI, 8). A matéria unida à forma era aquilo que

fazia de um particular, além de suas determinações gerais, um particular; e, graças à divisão da

matéria, a possibilidade de muitos particulares existirem da mesma forma: Individuorum multitudo

fit omnis per divisionem materiae (Avicena, In Met, XI, 1). A matéria, portanto, era considerada o

princípio da individuação (JONAS, 2017, p. 295).

A individuação durante muito tempo foi restrita a uma investigação de ordem numérica. Foi

somente nas vésperas da modernidade, com o surgimento do humanismo e ideia de pessoa, que esta

investigação  passa  a  ser  pautada  também  na  filosofia  moral.  Tratar  do  indivíduo  é  tratar  da

necessidade de liberdade e do problema do direito subjetivo. Sobre este problema, Hobbes atrela a

dependência do súdito ao soberano para que o usufruto das instituições jurídicas seja replicável em

um ambiente civilizado.

Do soberano absoluto, Hobbes escreve: “Porque é livre quem pode ser livre quando quiser”.

E arremata: “E a ninguém é possível estar obrigado perante si mesmo, pois quem pode obrigar pode

libertar,  portanto quem está  obrigado apenas  perante  si  mesmo não está  obrigado”.  Portanto,  a

ordem política de Hobbes tem no indivíduo um sujeito a própria vontade. Tal vontade, é preciso

esclarecer, não é idiossincrática, como por exemplo, entendemos na atualidade. Aqui a vontade é

apenas o modo de submeter a liberdade aos ditames do príncipe, o único cuja vontade é soberana.

Segundo Sloterdijk (2002, p. 43), esse é um artifício que Hobbes encontra para uniformizar

a massa enquanto sujeito. Uma multidão homogeneizada de súditos comandados por um mesmo

soberano estatal. A característica fundadora do sujeito moderno é, portanto, a submissão racional

em interesse próprio – segurança e paz - e a passividade voluntária no Estado. Aqui Sloterdijk
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(2002,  p.  44)  chama a atenção para  o esforço de Hobbes em reconstruir  a  máquina  estatal  do

feudalismo tardio destruída pela guerra civil por meio de uma liberdade diretamente instruída para a

proteção do poder e da autoridade do príncipe.

Dessa forma, os indivíduos e particulares temorosos de outras guerras perdem as condições

de  dar  exercício  às  fúrias  de  seus  clãs  e  cedem  os  orgulhos  tribais  ao  bem  comum  da

commonwealth. O que é determinante para a identidade deste sujeito é o medo da morte em caso de

novo  conflito.  Autodeterminar-se  é  apenas  sobreviver,  ou  seja,  autoconservação.  Com  o

renascimento, o direito divino dos príncipes começa a ser questionado.

Com Kant, o racionalismo faz de cada homem um soberano. Substituindo o absolutismo do

teórico político inglês pelo princípio da autonomia moral, a razão individual passa a ocupar o lugar

de Deus e a verdade toma o caminho do juízo. Com essa construção, Kant propõe que o caráter

voluntário deixe de ser entendido enquanto passividade de submissão ao soberano e passe a ser

elaborado nos  termos  de  um caráter  ativo  de  representações.  Como aponta  Rohden (2008),  na

filosofia  de  Kant  a  capacidade  da  autonomia  dá  direito  de  cidadania  para  o  juízo  do  sujeito

transcendental.

Com o racionalismo, a caracterização da pessoa humana é retratada enquanto relação com a

natureza permeada pelos sentidos. Para um melhor contexto, cabe expor que se na primeira crítica

Kant extraiu o conhecimento do pareamento entre entendimento e sensibilidade, na segunda a tarefa

é demonstrar como o juízo é derivado do pareamento entre razão e entendimento.  Por meio da

síntese, razão e entendimento aparecem como duas desigualdades geradoras de uma igualdade, o

juízo.  O mais  interessante  é  notar  que  ao  introduzir  a  razão  prática,  Kant  renuncia  a  dedução

transcendental  baseada  em  princípios  morais  e  desiste  de  fundamentar  a  ética  por  meio  de

pressuposições  transcendentes  na  ordem do  ser38.  Ser  e  indivíduo  parecem tornar-se  conceitos

intercambiáveis (ARENDT, 1993).

Todavia, o juízo do sujeito transcendental ainda enfrenta o problema das formas puras. Para

que o juízo transcendental seja objetivo, não pode esse ser de ordem individual. Para o alcance da

objetividade, a subjetividade transcendental precisa ser validada pelo esquematismo categórico. Um

antigo  problema da  tradição  filosófica  parece  estar  aqui  subjacente:  como  pode  a  matéria,  ela

própria indeterminada, a mera da potência da forma, ser o princípio de determinação última? A essa

questão Tomás de Aquino, por exemplo, deu a resposta de que não era a materia prima, a matéria

38 A  forma  da  razão  pura  não  corresponde  à  uma  falácia  naturalista.  A  contribuição  de  obrigatoriedade  moral,
elaborada do nada normativo, é autônoma de uma maneira que não resta qualquer estrutura do ser, com base na qual a
razão possa legislar. Ao se conceder pleno poder, como origem de vinculação e fonte de autoridade, a razão kantiana se
estabelece como senhora do mundo, isenta de ímpetos transformistas e avessa a veleidades moralizadoras.
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indeterminada, mas a materia signata, a matéria pré-estruturada “pela quantidade” segundo “certas

dimensões”,  que proporcionaria  a individuação.  A matéria  individuaria  a forma através  de suas

próprias determinações espaciais. Em certo sentido, então, a própria matéria seria individuada como

um  todo  pela  estrutura  quantitativa,  antes  de  individuar  qualquer  forma  particular.  Isso  leva

diretamente à visão de Kant de que os princípios de individuação são espaço e tempo (JONAS,

2017).

A existência é dada por meio de sua posição no mundo. O aqui e agora determina cada

existência como individual. Isto equivale a dizer que algo formal e relacional individua uma forma,

e isso faz da individualidade claramente apenas uma questão de referência externa, uma função de

lugar num meio neutro. Uma pessoa continua a ser compreendida tal  como uma coisa,  não em

virtude do que ela é, mas em consequência de onde ela está e quando ela está.  Segundo o jovem

Heidegger, apesar de Kant ter indicado que a razão pura não corresponde a um lugar tranquilo e

estável tal como até era concebido no jusnaturalismo predominante, a grande limitação, por sua vez,

do esquematismo categórico, foi limitar o efeito inteligível dos afetos na determinação da vontade.

A razão é o único meio para a constituição das leis da liberdade e a autorealização da liberdade é

precedida  num universo  desprovido de  aura  teológica.  Porém,  ao  mesmo tempo,  a  razão  feita

vontade [sic volo, sic iubeo] é o resultado de um cálculo instrumental de antecipação de vontades

(HEIDEGGER, 2007).

O  centro  da  discussão  neste  capítulo  é  voltar-se  para  a  ambiguidade  do  sujeito

transcendental. Por um lado, o juízo reveste o pensamento com a capacidade da autonomia e com

isso  pode-se  falar  de  uma  ética  da  responsabilidade  individual  ou,  nos  termos  kantianos,  o

sentimento de respeito pelo outro como um ente igualmente livre para se autolegislar. Por outro,

essa vontade não é constituída por meio do conteúdo dos afetos, mas sim, em radical oposição às

sensações de prazer39.

A crítica em direção a Kant resume-se, nas palavras do Heidegger maduro, à desqualificação

da pergunta do ente  como tal.  O ente torna-se dado tal  como uma posição.  A fórmula “em si

mesmas”, no entanto, não pode ser lida como uma coisa em si ou alguma coisa que existe sem uma

consciência.  O “em si  mesmas”  deve  ser  compreendido  como a  determinação  oposta  àquilo  é

representado enquanto isto ou aquilo com relação à outra coisa. Heidegger reconhece que o sentido

39 O abandono para com uma ordem hierárquica não se refere apenas à valores e bens, mas também às apetições e aos
prazeres.  Kant,  por  exemplo,  não  percebe  a diferença  entre  prazeres  de  sentidos inferiores  e  prazeres  de sentidos
superiores, bem como entre prazeres sensíveis e intelectuais. Contrariamente ao pensador grego, o filósofo alemão não
faz  distinção  entre  os  prazeres  auferidos  pelo  sexo,  pela  comida,  pela  oscilação  entre  repouso  e  movimento  e  as
gratificações advindas da honra, da competição e da aquisição de conhecimentos.
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de ser “em si mesma” já se exprime pelo fato de Kant dizer que o Ser “é somente a posição”. Frise-

se, aqui, que o somente não indica uma restrição, mas remete o ser a uma dimensão em que ele só

pode  ser  explicado  em  sua  pureza.  “Ser”  e  “é”  passam  a  pertencer  a  uma  mesma  dimensão

(HEIDEGGER, 1970, pp. 62-63).

Porém, o grande problema que não parece já estar colocado pela abordagem kantiana parece

residir no fato que, para pensar o “ser” e o “é”, faz-se necessário questionar a posição do próprio

olhar. A visão do sujeito transcendental parte da pretensão de alcançar a visão de Deus sobre a

história  humana.  Aqui,  Heidegger  irá  propor  que  o  pensamento  das  categorias  não  deve  ser

completamente abandonado, mas sim, a sua pretensão de universalidade. Heidegger reinterpreta a

posição como qualidade não só do indivíduo, mas também do sujeito transcendental. Desse modo, a

visualização  das  categorias  também  é  enviesada  pela  posição.  Toda  tentativa  do  sujeito

transcendental alcançar a visão superior não é senão um salto [ursprung] em relação ao seu próprio

lugar em comparação à verdade (HEIDEGGER, 2013).

Outro tema que surge quando se observa a contenção dos afetos é como a pretensão de uma

visão originária, uma visão que parte de lugar nenhum, pode ser lida a partir do caráter insondável

das leis morais que se referem ao sujeito transcendental. Para Heidegger (2012), a noção de culpa

aparece como uma orientação existencial frente ao vazio. A culpa se reflete em autocensura das

inclinações egoístas e disposição para a responsabilidade.  Essa tendência para responsabilização

pessoal  é  citada  inclusive  por  Freud  ao  se  voltar  para  a  alma  como fundamento  universal  da

consciência moral.

Em suma, a questão da autonomia e a questão da subjetividade são conduzidas por meio da

perspectiva crítica de Sloterdijk (2016b, p. 166) em relação à precedência do espiritual ao material

na constituição da subjetividade. Tal cânone incorre em uma noção de subjetividade infantilizada

quando  observada  da  posição  do  indivíduo.  O  interesse  primordial  na  ideia  de  precedência

espiritual, ainda tão presente em filosofias analíticas, é refletir sobre como tal noção solapa o motor

passional da existência rumo à autenticidade e, assim, oculta uma compreensão sobre o humano

baseada na  tentativa  de normalização cuja  finalidade  é  a  neutralização  política.  Para Sloterdijk

(2016b,  p.  150),  a  alternativa  seria  confiar  às  bases  do  pensamento  hermenêutico  um  jeito

pluritativo de pensar.
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ANEXO 3: IDEIAS GERAIS DO SEGUNDO CAPÍTULO

 O objetivo deste capítulo é pensar como as identidades podem ser compreendidas a partir de

uma psicologia timótica. Para a psicologia timótica, o aspecto tribal é intrínseco ao humano, e por

isso, os elementos da animalidade e da materialidade residem em toda comunidade.

Tratar da animalidade é remontar a potência irruptiva do humano e considerar o aspecto

positivo dos afetos. Sloterdijk traz no conceito de mimo a percepção de que o cuidado com o outro

se dá mesmo em animais não-humanos. Pode-se citar como exemplo o fato de que a providência de

alimento  e  a  proteção  da  prole  são  gestos  aparentemente  instintivos  no  que  se  refere  a  uma

preocupação  com  a  adequação  do  outro  no  ambiente.  Gestos  tão  primordiais  de  cuidado

independem de uma faculdade racional tal como entendida a partir do dualismo cartesiano.

A “ipseidade”  esboçada na condição original  de todo organismo unicelular  tem desde o

começo a sua contrapartida na alteridade do mundo. A acentuação ulterior dessa tensão não é outra

senão a acentuação da própria vida. Aqui reside a vantagem do aparecimento da animalidade: sua

mediação na relação com o mundo por meio da percepção e da ação é um aumento da mediação que

a existência metabólica implica como tal.  Essa aumentada mediação implica adquire um campo

maior  de ação,  interno e externo,  ao preço que também traz um maior  risco para a existência,

interno e externo (JONAS, 2017, p. 322).

O que se trata como um eu [self] torna-se mais pronunciado [existere] e se confronta com

um mundo mais vital também. A materialidade se apresenta na necessidade de domesticação da

geografia física do mundo, cuja aptidão torna-se condição de possibilidade para a habitação.  A

progressiva  centralização  neural  com  foco  em  um  eu  abstrato  é,  portanto,  um  acontecimento

histórico. É somente com a revolução do neolítico, quando os meios de dominação das plantas e dos

animais são capazes de fornecer os recursos necessários para a subsistência, o momento pelo qual o

ambiente natural deixa de opor-se diretamente à vida humana. O ambiente natural aparece agora

como um lugar aberto onde o livre movimento da senciência fornece os instrumentos necessários

para a resolução de problemas relacionados às mudanças de clima e à proteção da produção local. 

A sedentarização permite uma ampliação da coexistência entre tribos e clãs de diferentes

origens e a mútua cooperação em razão da percepção de adversidades essencialmente humanas

situações como a doença e a morte. A vida passa a ser compreendida em função de uma tomada de

consciência sobre os limites da existência. A sedentarização é também uma medida de proteção cuja

origem é o medo do extermínio. Com a fixação da moradia, a maior exposição também incrementa
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a vulnerabilidade do humano. Por um lado, o medo da violência torna-se um objeto de pavor, por

outro,  as  possíveis  satisfações  do  exercício  desta  violência  tornam-se  objeto  de  desejo

(SLOTERDIJK, 2000, pp. 23-22).

Diante do risco de um sofrimento ulterior, a sombra do medo da morte coletiva, o medo da

frustração com o outro é compensado nas primeiras afirmações de si por meio da comunicação. O

ganho da comunicação ainda não é fornecer imagens correspondentes a identidades, mas, apenas,

equilibrar as forças de cada parte. Aqui são criadas as condições de possibilidade para uma nova

forma de se relacionar com o outro: o cuidado do mimo.

Sloterdijk (1999, p. 308) advoga como a sedentarização trouxe uma maior proximidade da

mãe para com o filho. Aqui nasce uma espécie de sociabilidade anterior a qualquer vida social. O

outro passa a ser cuidado mesmo durante a gestação. Para a espera, ele atribui a origem de uma

simbologia onde a comunicação com o outro é determinada pela simples ressonância. Os primeiros

sons da criança, os toques na barriga e as dores da gestação constituem uma forma de comunicação

que não se alinha à linguagem gramatical. No entanto, nesse contato de esferas, leia-se a esfera do

útero com a esfera  do mundo,  o  futuro bebê  já  estabelece,  por  meio  da placenta  – do líquido

amniótico e do cordão umbilical -, um vínculo com a mãe. Todas essas são relações sonoras que só

podem ser compreendidas como relações sinestésicas. A origem do humano está na díade.

A díade é o par fundamental da existência. No interior da esfera do útero pode-se dizer que

há um primeiro aprendizado de ordem existencial; a sinestesia prepara o ouvido, ainda no útero,

para o não ensurdecimento com o mundo exterior. Mas, além da proteção física, há também uma

proteção cognitiva.  O silêncio assegura a tranquilidade do feto. O bebê em formação começa a

adquirir  a  capacidade  de  distinguir  sons  e  pode-se  dizer  que  começa  a  nutrir  também  uma

disposição crítica para com os barulhos oriundos do corpo da mãe. O ouvido crítico agora deve

escalonar diferentes sons, e o faz segundo uma alteridade primordial, a preparação para a saída de

sua bolha interior.

No momento do parto, a placenta se despede e uma esfera maior é alcançada. Dá-se início à

constituição  de uma nova esfera.  Trata-se  da  esfera  que  o  bebê  constitui  em relação  ao globo

terrestre.  Agora,  esse  ser  cuja  vivência  no  mundo  é  tão  precoce,  terá  de  se  acostumar  a  uma

diversidade  de ressonâncias  e  formas de se conectar  com o outro.  O som cuja  bolha do útero

reverberava, agora se choca com uma imensidade de ruídos (SLOTERDIJK, 1998).

As formas de conexão com o outro se multiplicam em razão da diversidade sonora, ainda

que, no entanto, a necessidade de estabelecer vínculos permaneça. Existir é desde o momento da
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concepção um estado de ligação com o outro. De tal maneira, não há como existir em uma bolha

isolada. A interdependência com o outro caracteriza a existência do ser-com com um nível ainda

mais próximo de reconhecimento: toda aspiração constitutiva da existência ressoa um contato com

o  outro.  Assim,  toda  existência  pressupõe  um eu  relacional passível  de  objetivação  em  uma

amálgama ontológica que remete à concepção: mais do que ser-com, existir é ser-junto.

Nesse  ponto,  Sloterdijk  (2000,  p.  25)  aponta  uma  clara  correção  da  ontologia-

fenomenológica proposta por Heidegger. O ser da ontologia-fenomenológica é um anjo colérico que

guarda a  clareira.  A clareira  é a  origem metafórica  para a  fonte da verdade do Ser.  Com essa

construção,  Heidegger  demonstra  uma  paixão  antivitalística  e  antibiológica  que  o  leva  a

observações quase histéricas. Declara, por exemplo, que aparentemente “é como se a essência do

divino estivesse mais próxima de nós que a desconcertante essência dos seres vivos” (U. d. H., p.

17). No núcleo desse pathos antivitalístico atua a ideia de que o homem e o animal não possuem

uma diferença de gênero ou de espécie, mas uma diferença ontológica, razão pela qual o primeiro

não pode ser concebido sob nenhuma circunstância como um animal com algum acréscimo cultural

ou metafísico.

A história da clareira parece remeter, por meio da alusão a anjos e guardas da linguagem,

não somente à chegada dos humanos na casa da linguagem, mas, também, a uma concepção cristã

de angústia trazida de Kierkegaard,  onde a dor existencial  carrega consigo uma indeterminação

produtora de abertura. O problema dessa apresentação é que ela parece ocultar o fato histórico já

descrito à respeito da revolução neolítica. O fato é que assim que os seres humanos começam a

viver juntos em grupos maiores – vinculados não só às casas da linguagem, mas também às casas

construídas – eles ingressam no campo de força de um modo de vida sedentário. Nesse campo de

força, a linguagem não pode lhes proteger, pois, para domesticar os afetos precisam também de suas

habitações materiais.

Além disso, o próprio modo de ser dos humanos conduz a uma relação de apoderamento de

outros seres vegetais  e animais de forma essencial.  Aqui, a representação poética de Heidegger

sobre  a  origem divina  do humano,  a  proposta  de que o humano distingue a  sua essência  pela

transitoriedade no mundo [Welt], mostra-se precária. É visível que não somente a capacidade de

plantas e animais moverem-se de seus ambientes naturais [Unwelten] é limitada,  mas também a

capacidade do humano de transitar é limitada em relação ao seu pertencimento.

O homem está atrelado a sua casa. Por essa perspectiva é possível concordar com Heidegger

apenas quando ele fala da clareira como um fundamento filosófico à origem do ser-aí. Porém, para a
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compreensão da dignidade humana é necessário refutar o chamado do próprio Ser e – uma vez que

Heidegger é um filósofo pastoral  gosta de dizer – como um chamado que coloca o homem na

posição de guarda da verdade. Se os homens possuem a linguagem, é fato que a linguagem lhes

garante  estabilidade  na  relação  com o  outro.  Porém,  à  linguagem é  hiperestimado  o  papel  de

garantidora do entendimento e domesticadora mútua das vontades. Para tanto, somente a dimensão

física do outro pode proteger um espaço pessoal (SLOTERDIJK, 2000, p. 26).

Como a reflexão sobre a bolha uterina permite elaborar, a linguagem é apenas uma prótese

mais sofisticada para a busca por ressonância.  Tal busca empreende na história da filosofia um

movimento cíclico de revesamento  entre  uma disposição para o progresso,  com a extensão das

liberdades  individuais  e  centralidade  do  conceito  de  subjetividade  e,  do  outro  lado,  um

contramovimento que tende a conservar os princípios da existência já estabelecidos. Podemos ver

isso  claramente  na  contraposição  que  Sartre  irá  fazer  à  subjetividade  do  ser-aí  em Heidegger,

retomando a dialética de Hegel para uma compreensão da consciência, onde a vontade, por meio do

exercício do engajamento, retoma o espaço de determinação política.

 No conflito entre a subjetividade vazia e a racionalidade normativa,  aparece uma antiga

encruzilhada: ora, se o ser-aí possui duas possibilidades positivas de determinação de seu ser e se o

projeto de ontologia fundamental exige que se analise o ser-aí em suas estruturas existenciais, que

ser-aí deve funcionar como o ente a ser analisado, o ser-aí próprio ou impróprio? Qual existencial

abre  o  caminho  para  uma  descrição  fenomenológica  das  estruturas  existenciais  que,  portanto,

determinam  o  acontecimento  intencional  da  existência?  A  princípio,  essa  pergunta  parece

facilmente respondível pelo jovem Heidegger. Se o ser-aí impróprio é o ser-aí desarticulado do seu

caráter indeterminado, de sua nadeidade ontológica, de seu caráter de poder-ser; se ele se envolve

na absorção das possibilidades abertas pelo mundo, então, parece óbvio que a analítica existencial

deve se ater ao ser-aí próprio (FIGAL, 2005).

A  propriedade  do  ser-aí  consiste  na  negação  dos  comportamentos  cotidianos  como

produtores de verdade. Se a verdade não está relacionada com o cotidiano, mas sim, com um estado

originário,  então a liberdade é apenas inclinação posterior da impropriedade do comportamento.

Isso não implica dizer que, para Heidegger, a liberdade não tenha também um elemento originário,

porém, a sua necessária mobilidade torna a compreensão da liberdade sempre derivada de algum

tipo de exercício.

Para Sloterdijk (2016a, pp. 55-56), no entanto,  é possível perceber a causa originária da

liberdade na sujeição do ser-junto à paixões de caráter tanto político quanto psicológico. Isto é o
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que ele  conceitua  como carência  por  verdade e  desejo de justiça.  A modernidade  restringiu  as

paixões  ao  eros,  cuja  constituição  está  intimamente  circunscrita  ao  espaço doméstico  e,  assim,

universalizou a ideia de reconhecimento por meio da tolerância de identidades.

Porém,  de  maneira  mais  profunda,  é  possível  pensar  o  fundo  das  paixões  humanas  no

thymos.  O  thymos seria  essa energia  que movimenta  o homem para  além da sua  casa e  o  faz

preocupado com o saneamento da cidade de modo geral. A instalação da sua morada, as fronteiras

da  sua  propriedade  e  as  ruas  de  acesso  ao  mundo  são  todas  preocupações  que  abalam  a  sua

existência e sensibilizam o seu pensamento. Existir é essa necessidade de poder tocar o outro em

todas as suas formas.

Liberdade e engajamento confrontam-se face a  uma condição intrínseca  da existência:  o

agrupamento  em tribos,  clãs  e  coletivos.  A tendência  gregária,  no entanto,  não é  universal,  ao

contrário, está sempre relacionada a uma localidade e a uma identidade comum. Pensar sobre os

efeitos da thymos é assim pensar como o orgulho dos grupos transita entre os espaços da sociedade

organizada e as instituições da política.

Acentuar  a  repercussão  política  dos  afetos  é  voltar-se para  uma reflexão  ética  sobre  as

condições práticas de exercício da cidadania e a inescapável tensão que permeia a relação com o

outro. A ressonância é uma potência do hiato. O pensamento sempre se dá nesse hiato entre o eu e o

outro. Se o hiato pede um laço, então este carece de um nó a ser atado com uma justa medida. A

justa medida revela a indisponibilidade da justiça como ideal de coexistência com o outro.

Com a modernidade, a redução do ideal à forma parece ter reduzido as vivências humanas a

espaços exteriores. Em tempos de liquidez, é preciso voltar-se para o interior da pessoa e reconstruir

um compartilhamento ainda mais originário do que a linguagem gramatical. A verdade deve ser

investigada  como  fruto  de  uma  carência  fundamental  por  presença.  Presença  de  si  mesmo  e

presença do outro, copresença a despeito da distância geográfica, cultural, religiosa ou partidária.

Trata-se de pensar sobre como pode ser possível a participação de diferentes agentes em função de

um projeto cultural comum capaz de formação para a eticidade sem proselitismo.
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ANEXO 4: IDEIAS GERAIS DO TERCEIRO CAPÍTULO

O objetivo deste capítulo é compreender como a desinibição do humano deve ser retida

como um axioma para a formulação de uma ética ascetológica. A desinibição é interpretada como

uma postura de abertura e disposição de hospitalidade ao outro.

Tal interpretação com aspiração de proposição se vale da intertextualidade com as obras

políticas, assim como, com diálogos já travados por Sloterdijk com autores diversos. Além do já

citado debate com Habermas, a interpelação com Honneth deve também ganhar destaque. Autores

como  Agamben,  Jonas  e  Žižek,  ambos  já  citados  por  Sloterdijk,  podem contribuir  no  que  se

relaciona com os fundamentos  e os efeitos  práticos desta nova ética a ser formulada.  Questões

relacionadas  à  fundamentação  dos  direitos  humanos  e,  mais  especificamente,  à  efetividade  dos

direitos subjetivos, reúnem os autores.

Cabe destacar mais uma vez a importância da presença de Heidegger no plano de fundo.

Para falar de uma ética comprometida com a dignidade da pessoa. A teoria do si mesmo [selbst]

fornece algumas ideias para a compreensão da pessoa como interioridade. O primado do humor e da

afinação [stimmung] do ser-aí parecem confirmar essa proposição. O deslocamento de Sloterdijk

está em não possuir ressalvas para a indicação dessa relação com o outro enquanto ambiência de um

clima psicológico. Para Sloterdijk, uma vez do aporte crítico – o melhor exemplo é a sua denúncia

sobre o cinismo no pensamento moderno -, um ambiente é definido materialmente, ou seja, pela

relação do ser-aí com os objetos no mundo e com a corporalidade do mundo.

Tratar  de  uma esferologia  não  é  tratar  de  uma filosofia  obscura  ou  com estilo  poético

desnecessário. Ao contrário,  trata-se de reabilitar  a estética como campo fornecedor de sentidos

para a política. As esferas justificam-se enquanto representações do espaço, por isso a ontologia é

vista  como arquitetura.  Tradicionalmente,  o  existencialismo  fora  desenvolvido  a  partir  de  uma

doutrina com olhar privilegiado para o exterior. Todavia, a existência também possui uma dimensão

interior.  Todo  prédio  ou  casa  precisa  ser  ocupado  por  pessoas.  Caso  contrário,  não  possui

finalidade.

Pensar  a  hipótese  estética  de  Sloterdijk  é  voltar-se para  como uma analítica  do lugar  é

fundamental para fornecer elementos figurativos da existência em suas diferentes forma de vida e

cultura  ao  longo  da  história.  Nos  termos  de  Sloterdijk,  em  suas  diferentes  formas  de  ocupar

estruturas e organizar espaços. A reflexão a partir de uma analítica do lugar evidencia a precedência

do estético sobre o moral, ou mesmo, das paixões sobre a razão prática. Na tradição filosófica, a
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ideia de espírito, especialmente com Hegel, fora defendida como um instrumento da razão pública.

Porém, em função de tamanho protagonismo,  a crise  das  ciências  europeias  voltou-se contra  a

filosofia, uma vez que, diante da evolução da técnica, o saber teórico era socialmente percebido

como uma bolha encapsulada em axiomas.

Para Sloterdijk, a fenomenologia do jovem Heidegger e, posteriormente, a hermenêutica-

fenomenológica do Heidegger mais maduro, são contribuições ímpares para o ganho de concretude.

Ainda que o jovem Heidegger  deva receber  destaque nos capítulos  anteriores,  neste  capítulo  o

Heidegger mais maduro deve aparecer com mais frequência. Além da importância da Carta sobre o

humanismo  para  a  discussão  do  transhumanismo  em  sua  simbiose  com  o  modo  de  vida

hipermoderno, volta-se aqui, em caráter fundamental, para a reflexão sobre o espaço e o lugar das

línguas naturais posta no Contribuições à filosofia.

A  superação  do  impessoal  e  a  tentativa  de  refletir  sobre  o  radicalmente  individual  e

insubstituível parecem aproximar Heidegger e Sloterdijk. O que se considera como “impessoal” é

tudo aquilo que “inopinadamente (tem) o domínio já assumido pelos outros. O próprio ‘impessoal’

faz parte dos outros e consolida seu poder”. A quem, porém, foi dado o seu “si mesmo” dessa

maneira “impessoal” e maciça não há nenhuma possibilidade de autoconhecimento. O nivelamento

torna o homem miserável  de si  mesmo.  Na sociedade contemporânea,  onde as  identidades  são

fluídas, o homem manuseia objetos exteriores que sempre lhe escapam, e assim, por meio de um

fisco voluntário, a existência é furtada do humano (SLOTERDIJK, 2004).

Em contraposição, conforme o indivíduo se esvazia, e pode-se dizer também, se desapega

dos entes exteriores, mais generosa se torna a sua vivência no mundo. Esvaziar-se do núcleo duro

dos axiomas importa em ter abertura para o outro. A abertura requer o cuidado. Considerando o eu

e o outro como essa díade formada por uma conexão de pessoas, o cuidado faz-se essencial para a

conservação da vida. É por isso que, para Sloterdijk, a díade tem como referência a concepção no

útero.  O  útero  é  a  evidência  do  compartilhamento  da  existência  por  meio  de  um  mesmo

metabolismo. A origem do eu vem da alteridade com o outro.

É impossível que uma ontologia do ser social não leve em consideração o metabolismo da

natureza  e  com a  natureza,  ou seja,  sem que se  detenha  certo  grau  de conhecimento  sobre os

processos  naturais.  Tais  processos  são  anteriores  aos  seres  humanos  e  transcorrem

independentemente deles. Por esse motivo, ao longo da história da filosofia, o seu conhecimento foi

pressuposto, na modernidade, inclusive, a construção da pessoa trouxe consigo uma diversidade de

juízos implícitos sobre o espírito. Porém, aqui cabe uma reavaliação do discurso ontológico. Em vez
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de um indivíduo, fala-se da pessoa em constante conexão com outros. A organização de uma tribo

parece possuir correspondência com essa afirmação.

Mesmo as aldeias mais primitivas não poderiam existir um dia sequer se os seus moradores

não fossem capazes de observar e antever com certo grau de correção os fenômenos naturais vitais

para eles. É certo que nesse momento essas observações estão restritas a um pequeno círculo dos

fenômenos naturais.  Tais  observações se dão a partir de representações abstratas e, muitas vezes,

mitológicas.  Portanto,  as  teorias  que  tornam  esses  fenômenos  conscientes  não  são  em  si

verossimilhantes.  Isso  não se  dá  em razão  de  inferioridade  cultural,  mas  sim,  de  precariedade

técnica. Quanto mais uma comunidade desenvolve a tecnologia, melhor conhece a realidade – na

medida do possível – em sua acepção objetiva. O modo e o grau desse conhecimento dependem da

estrutura econômica da sociedade, pois o modo e o grau do metabolismo entre sociedade e natureza,

entre sociedade e fundamento material do conhecimento, dependem do estágio de desenvolvimento

da estrutura econômica da sociedade (LUKÁCS, 2015, p. 92).

Sloterdijk está próximo do diagnóstico de Lukács uma vez que bebe na mesma fonte de

Marx. De maneira mais precisa, a ênfase de Marx sobre o conhecimento humano ser determinado a

partir  de estímulos originários  de circunstâncias  de crise.  Em outras palavras,  a necessidade de

resolução de problemas estruturais,  como a revolução agrária no período neolítico comprova,  é

resultado de um contramovimento frente à aniquilação. 

No  entanto,  apesar  do  imenso  desenvolvimento  tecnológico  dos  últimos  séculos,  seria

ingênuo acreditar que as épocas de crise já passaram. A sociedade atual está longe de usufruir de

uma paz perpétua. A miséria, a violência, o preconceito e a exploração – tanto do homem, quando

da terra – continuam atuais. É nesse sentido que Sloterdijk coloca o transhumanismo como uma

revolução capaz de instalar uma época para além da modernidade. Trata-se de pensar sobre como a

técnica  pode  ser  desenvolvida,  não  apenas  para  o  luxo  e  a  glória  de  alguns  eleitos,  de  uma

plutocracia dominante, mas ao contrário, para a garantia de condições a toda pessoa ter direito a um

projeto de vida próprio.

A concepção de si mesmo é esse ir além do homem moderno e, para isso, faz-se imperiosa

uma cultura global de generosidade.  Uma cultura onde os direitos humanos possam ir  além do

Direito e contemplar a pessoa em todas as suas faces e formas. Mais do que tolerância, trata-se de

uma cultura de respeito à integridade, onde os movimentos identitários tenham espaço para pedidos

de  reconhecimento  locais  e,  ao  mesmo tempo,  se  comprometam em proteger  as  estruturas,  os

prédios, as construções e as instituições que permitirão a outros, por ventura, fazerem o mesmo.
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Durante muito tempo, nos fora ensinado que a liberdade do indivíduo começa, onde a liberdade da

sociedade termina. Talvez seja chegado o momento de refigurar essa frase e dizer que a liberdade

pessoal começa, onde a liberdade do outro também começa.
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