
Rainer Piepmeier. "Finis hominis? Filosofias pós-modernas e a questão da ciência e da técnica" 
(trechos). In: Zimmerli, Walther Ch., (Org). Technologisches Zeitalter oder Postmoderne? 
Munique: Wilhelm Fink, 1991, pp. 129-132. Trad. Ciro Marcondes Filho

(Martin Heidegger)

......................

Coloco aqui como questão da ciência e da técnica o problema que resulta da ameaçadora 
aporia entre a história da conservação de si mesmo e a história da liberdade. Deixarei 
Heidegger apresentar essa questão. Seu questionamento trata, de forma sistemática, a 
amplitude da questão.

A técnica, captada em sua essência, não deve ser tomada de forma instrumental, como meio 
para a fabricação de artefatos, o que significaria neutralidade em relação com a realidade. Ao 
contrário, ela é uma forma de comportamento diante de uma realidade dada e uma forma 
determinada de apropriação como produção de realidade. Em Heidegger, a determinação deste 
ser da técnica é conhecidamente extraída da equiparação à metafísica, à filosofia e à ciência. 
Essa associação fica clara desde o século 19 pela histórica inevitabilidade nascida na forma da 
técnica moderna. "Tecnologia" é a "metafísica da era atômica"[1], em que a metafísica 
tradicional atinge o caráter inequívoco de sua essência. Gostaria, neste contexto, de destacar 
apenas um aspecto, o de que a história da compreensão metafísica da realidade é a história do 
pensamento europeu como história da metafísica. Nesse sentido, a filosofia européia foi 
metafísica; chegou, com a realização (Vollendung) da metafísica ao seu final. Ora, isso não 
significa que a metafísica não seja mais atual; o contrário é o caso. E esta é a virada decisiva 
em relação à qual a filosofia heideggeriana aspira validade; aspiração que ela levanta e pela 
qual tem de pagar: a metafísica chegou ao seu fim como filosofia, pois seu princípio tornou-se 
a história realizada como realidade européia.

A questão da técnica e a ciência, sendo esta técnica em sua essência, transformou-se, assim, 
em um questionamento da realidade da história européia na condição de seu inevitável 
princípio realizado da técnica. Isso leva a uma crítica cultural geral, a uma crítica da sociedade 
contemporânea do trabalho e se estende a uma interpretação da era atual; discutir este fato 
parece ser inevitável para qualquer um que tenha a exigência de associar este fato à filosofia 
heideggeriana. 

A técnica como princípio de nossa realidade européia é "desgaste do ente" através "do 
armamento no sentido metafísico". Armamento é um conceito amplo, usado para "o homem se 
fazer 'senhor' dos 'elementais'" [2]. O princípio do armamento significa utilização no sentido de 
mal-uso (Vernutzung) [3]. As guerras mundiais de nosso século são apenas uma forma 
especial e a conseqüência do comportamento do mundo como "armamento". O "armamento", 
neste sentido, é a supressão da diferença entre guerra e paz. Heidegger escreve: "A questão: 
'quando virá a paz?' não pode ser respondida, não pelo fato de a duração da guerra ser 
imprevisível, mas porque ela se refere a algo que já não existe, pois, mesmo a guerra já não 
existe, ela não é algo que desembocaria numa paz. A guerra tornou-se uma anomalia do tipo 
de mal-uso do ente, que continua durante a paz. Contar com uma longa guerra já é uma 
forma antiquada, na qual se reconhece o novo da era do mal-uso. Esta longa guerra, em sua 
extensão, não conduz a uma paz no sentido antigo mas a uma situação na qual o bélico já não 
é reconhecido como tal e o pacífico tornou-se carente de sentido e de conteúdo". [4]

A amplitude filosófica assim como histórica desta interpretação da história européia estabelece 
um nível de exigência alto e diferenciado. Acredito que Heidegger não tenha conseguido dar 
conta da exigência que se estabeleceu e de forma a justificar a gênese histórica e filosófica de 
suas problematizações e sua interpretação.
Isso tem muitas causas, dependentes umas das outras. Eu diria que a primeira é a 
identificação entre metafísica e essência da técnica. Tal fato tem a ver, sem dúvida, com uma 
tendência da filosofia, a de refletir a disponibilidade das possibilidades humanas e, do ponto de 
vista filosófico, fazê-lo de forma fundamentada. Igualmente entende-se a ciência 
contemporânea a partir da tecnicidade de sua apropriação da realidade. A realidade histórica 
da história contemporânea da conservação de si mesmo deve ser compreendida de forma a 



que se considere a preponderância desta relação de realidade.

Contudo, a tese da identidade de Heidegger transmite muita coisa com respeito às 
possibilidades de pensar a diferença correspondente a esse fato, mas, do ponto de vista 
histórico, a história do pensamento filosófico é apreendida somente de forma seletiva. Isto leva 
exatamente à afirmação daquilo que se quer refutar.

O pensamento metafísico não pode ser reduzido à coisificação suposta de representações e 
compensações. Ele vive exatamente de uma resistência contra essa forma de apropriação da 
realidade e vive de pensar a respeito daquilo que remete a algo mais além, sobre o qual ele 
não tem poder. Isso vale tanto para a metafísica européia antiga quanto para a 
contemporânea. A consciência do poder próprio do homem está sempre ligada à consciência 
de uma indisponibilidade em relação aos temas que os homens precisam pensar de forma 
fundamentada. Com a tese da identificação, Heidegger coloca a possibilidade de pensar uma 
outra história diferente da da apropriação técnica do mundo a partir do potencial filosófico e 
histórico da história européia contemporânea. Ele vai se usar, assim, do não-falado de uma 
substância européia, que ele deve aceitar antes de toda e contra qualquer realização histórica. 
Isto o faz chegar a um conceito histórico que faz da lembrança da história um mero inventário 
da tradição, que não abre nenhuma dimensão sobre o ente historicamente atual.

Do ponto de vista histórico, sua tese de identificação não é sustentável e tem conseqüências 
sistematicamente insatisfatórias. Isso se percebe pelo conceito a partir do qual deve ser 
pensada a história totalmente outra da apropriação mundial da técnica. O pensamento do "ser" 
é a ousadia de uma experiência que deveria ultrapassar a história atual. Ser é aquilo que 
precede a tudo, aquilo que se subtrai à apropriação, mas que está na base de tudo.

Heidegger empreende a tentativa considerável de pensar o indisponível contra a precedência 
da história européia-contemporânea da apropriação, que não é apropriável enquanto ente e 
que tampouco é um conceito geral de ente. A ilusão, de que "o homem só encontra em toda 
parte a si mesmo" [5] aparece como o perigo de uma ameaçadora aniquilação do homem, a 
quem falta o outro para se tornar si mesmo.

Contudo, a precedência do ser como indisponibilidade absorve todas as possibilidades de se 
poder pensar de forma apropriada a disposição através do pensar e do agir. Isso se vê pela 
dificuldade e pela insuficiência de seu conceito de verdade, no qual ele próprio reconhece o 
perigo do "labirinto"; não obstante, para desviar dele ele precisa apelar para o destino do ser, 
que, na forma tradicional, não pode fornecer nenhum critério de verdade ou corre o risco de se 
tornar, ele mesmo, algo filosoficamente - quando não politicamente - disponível.

Com o primado da indisponibilidade, Heidegger imagina, na minha opinião, possibilidades de 
sua própria filosofia; não para o final, não o "duplo" como o espaço do ser e do ente, não a 
frase, que o "ser precisa do homem", não seu conceito de "Verwindung". [6]

Heidegger não faz justiça à gênese genuinamente contemporânea nem ao nível sistemático de 
exigência de sua formulação de questões. O problema básico da contemporaneidade, tanto do 
ponto de vista filosófico quanto de sua realização histórica, é a busca da mediação adequada 
entre disponibilidade e indisponibilidade. Um critério para a justeza poderia ser uma relação 
bem-sucedida entre a história da conservação de si mesmo e a história da liberdade sob 
condições em cada caso historicamente dadas. A questão sobre a relação (de realidade) entre 
ciência e técnica está coloca nessas questões. Esta é a linha mestra de minha argumentação.

O fato de Heidegger negar-se a uma ética e a uma filosofia prática no sentido tradicional é 
uma dedução sistematicamente conseqüente dos déficits da concreção histórica e da 
diferenciação sistemática. Entretanto, Heidegger pensa o "ser da ação" [7] e fazê-lo não é 
nenhum ímpeto basicamente justificado. É que a sistemática só permite pensar o ser da ação a 
partir da indisponibilidade do ser. Também o conceito, em si não vazio, de "serenidade" é 
pensado a partir desta indisponibilidade. As pessoas não dão muita importância a ele quando 
vêem nele apenas uma virtude individual. Da mesma forma, ele imagina o amplo conceito do 
ser da técnica como forma de apropriação da realidade e de criação de realidade em 



associação múltipla com todos os campos da realidade. Isto tem a força de estímulo, que traz 
as evidências de volta ao movimento do pensamento. Contudo, pensar a serenidade apenas a 
partir do destino de uma indisponibilidade não é apropriado à situação histórica da própria 
questão.

O déficit da ética e da filosofia prática se funda no fato de que o complexo contexto entre 
história da conservação de si contemporânea e história da liberdade contemporânea não pode 
ser levado para o interior da concepção filosófica. Por meio da identificação da apropriação 
técnica com o pensamento metafísico, a história contemporânea da liberdade não pode mais 
permanecer no campo de visão da observação filosófica, não em sua realização ou em suas 
intenções, sequer mesmo em suas ilusões.

Jacques Derrida. Idem, pp. 132-140 Marcondes Filho

.................
Jacques Derrida [8] não coloca explicitamente a questão da técnica mas se refere sempre a 
ela. Ele o faz na caracterização do pensamento metafísico, em que vincula os conceitos de 
signo, língua e escrita. Isso parece repetir Heidegger em outros conceitos. Derrida obtém, 
contudo, e de forma sistemática, importantes possibilidades de diferenciação através de seu 
método de desconstrução, que, já como método, deixa entrever uma relação mais apropriada 
entre disponibilidade e não-disponibilidade. [9] E, no núcleo sistemático de suas 
argumentações, ele não toma como ponto de partida um ser unificador, mas o pensamento de 
uma multiplicidade, marca do seu conceito de escrita.

É uma concepção metódica, assim como sistematicamente abrangente, o fato de Derrida 
pensar o epistema metafísico a partir da estruturalidade da estrutura. A virulenta 
multiplicidade da estrutura reduz-se metafisicamente quando se coloca um centro unívoco, 
absoluto, obrigatório, a acepção de um logos a partir do qual resultam significação e sentido. 
Os conceitos da metafísica, arché, telos, eidos, energeia, ousia devem ser pensados a partir 
disso.

Esse logocentrismo determina o ser do ente e o sentido do ser como presença (G26, 76). É 
decisivo, no que se refere a todas as conclusões subseqüentes de Derrida, o fato de que ele 
constata que a presença do ser é pensada como phoné, como voz. O logocentrismo é, assim, 
um fonocentrismo: "proximidade absoluta da voz ao ser, da voz ao sentido do ser, da voz para 
a idealidade do ser" (G25). Os conceitos derridadianos de reconstrução remetem-se uns aos 
outros: "O ser formal do significado é a presença e o privilégio de sua proximidade ao logos 
como phoné é o privilégio da presença" (G35).

O privilegiamento da phoné não pode, contudo, levar ao equívoco de se pensar que o 
significante seria "pura derivação" (G25) e, como tal, algo meramente "técnico". (O fato de 
que também a phoné é pensada como tecnicidade, a citação e a interpretação por Derrida 
deixam suficientemente claro: G145ss.). A instrumentalidade e a tecnicidade dessas relações 
entre phoné e ser dilatam-se na amplitude de sua significação filosófica e histórica, através da 
vasta relação de derivação. Phoné pode ser representada pela escrita. E é a assim pensada 
relação de representação que determina, segundo Derrida, o conceito europeu de escrita. Ela é 
entendida como "transmissão de transmissão e como algo que cai para fora [10] da 
interioridade do sentido" (G27). Ela é pensada como "puro instrumento" (G53), a partir da 
"técnica" (G30).

O fato de que aqui se esteja pensando em algo central, Derrida torna claro na estreita 
vinculação dos conceitos de escrita e de técnica. "Nós não nos referimos aqui a um ser geral 
da técnica, que já nos fosse familiar e que nos poderia ajudar a compreender exemplarmente 
o conceito estreito e historicamente determinado de escrita". A questão da técnica coloca-se, 
antes, como a pergunta em relação à escrita. "Estamos, ao contrário, convencidos que um 
certo tipo de pergunta sobre o significado e a origem da escrita precede um certo tipo de 
pergunta sobre o sentido e a origem da técnica, ou ambas, no mínimo, se entrelaçam" (G19).

As declarações de Derrida são marcadas pelas implicações indicadas na última frase. A partir 



de ambos os conceitos, visa-se a questão da tecnicidade básica do pensamento europeu. 
Assim como a metafísica logocentrista produz o caráter derivativo técnico, da mesma forma 
"técnica e metafísica logocentrista estão ligadas entre si há quase três mil anos" (G20).

A "escrita fonética" é o "centro de uma grande aventura metafísica, científica, técnica e 
econômica do Ocidente" (G23). O mesmo pode ser pensado da linguagem. "Nos sistemas 
lingüísticos subordinados à escrita fonético-alfabética surgiu a metafísica logocentrista, que 
determina o sentido do ser como presença" e conceitos como "signos, técnica, representação" 
(G76). A história da escrita, como ela foi até hoje elaborada, sempre foi "tecnologia e história 
de uma técnica" (G76). A escrita, vista apenas como meio de comunicação, que transmite um 
sentido anterior a ela, significa escrita apenas no seu caráter técnico. Essas relações 
comprovam a tecnicidade básica do pensamento metafísico-europeu.

Esta tecnicidade mostra-se em dualismos, derivações, subordinações familiares à tradição 
européia: natureza-cultura, animalidade-humanidade (G123), letra-gesto, corpo-alma (G124), 
physis-nomos, physis-techné (G58), externo-interno, cópia-realidade e significado-significante. 
Mesmo a ciência, as ciências humanas e naturais vivem dessas contraposições.

É um pensamento análogo a Heidegger o de que a tecnicidade do pensamento e da concepção 
da escrita marcam a história européia realizada. A formação da dominação, do poder, da 
eficiência está associada à disponibilidade da escrita (G168). E para citar uma característica 
decisiva, ao lado da fonetização (comp. G167): A linearização da escrita é uma "vitória 
técnica", que "num mundo perigoso e angustiante prometia maior segurança e mais 
possibilidades de capitalização" (G151). A linearização da escrita acompanha os processos de 
"formação de tesouros,... da sedentariedade, da hierarquização e da formação ideológica das 
classes que escrevem ou que dispõem de pessoas que escrevem" (G153). A "linearidade da 
língua" não surge, contudo - como dizem Derrida e Heidegger - sem o conceito vulgar e 
mundano de "temporalidade", "do homogêneo, da forma do agora e do ideal do movimento 
continuado, em linha reta ou circular da temporalidade dominada" (G153). Assim, o 
pensamento linear é interpretado como "redução da história" (G152).

O contexto desenvolvido por Derrida não significa nada mais do que o fato de que aqui se 
elabora - a partir da relação implicativa entre escrita e técnica - uma determinada forma de 
experiência e de apropriação de realidade. A tecnicidade da apropriação européia da realidade 
assegura sua auto-sustentação através da formação da dominação e da univocidade de 
atribuições, que tornam possível, num sistema de dualismos, derivações e subordinações.

Quando pretende pensar o outro da tecnicidade como "acesso à multidimensionalidade e a 
uma temporalidade não-linear" (G156), isso então não deve ser nenhuma "simples regressão" 
(G156) a uma "mitografia" pré-linear (G151). Conseqüentemente, Derrida nega-se à menção 
do fim.[11] Só pode haver a reflexão objetiva, assim como a reflexão metodicamente 
complexa de que nós não podemos deixar para trás o comportamento de realidade da 
tecnicidade. E isso é assim porque este comportamento de realidade tornou-se a rigidez da 
realidade histórica na qual vivemos e que nós mesmos vivenciamos. Derrida parte do 
pressuposto de que nós não dispomos de "nenhuma língua - nenhuma sintaxe, nenhum 
léxico", que não esteja enraizado no pensamento metafísico. Por isso ele se proíbe, no plano 
declaratório, o voluntarismo e o decisionismo. "Os movimentos de pertencimento ou de não-
pertencimento a uma tal época são demasiados sutis, as ilusões a eles associadas tão 
sedutoras, para que se possa neste caso tomar alguma decisão" (G26ss).

Derrida dá um nome à amplitude das declarações sobre um "fim" e, por isso, não as faz. Isso é 
explicado na idéia de signo. Quando ele dilacera a idéia do signo, que, por exemplo, a 
tecnicidade da época européia incorpora, tal fato equivale ao desmoronamento "de todo o 
nosso mundo e de toda nossa língua" (G29). E pelo fato de "sua evidência e seu valor 
conservarem até um ponto determinado de derivação uma rigidez indestrutível, seria bem 
curioso, concluir a partir de seu pertencimento a uma época; é preciso "passar para algo 
outro" (G29ss).

À explicação disso se aplica seu método de desconstrução. Desconstrução caracteriza, em 



primeiro lugar, em sentido próprio, a consciência de cada crítica, que sabe aquilo que faz. A 
crítica é sempre constitutiva e é, ainda por cima, associada àquilo que ela critica. O conceito 
de desconstrução torna mais agudas estas idéias, na medida em que se serve 
subversivamente dos meios da velha estrutura para através deles pensar mais adiante. (R155, 
G45). Isso significa também que na estruturalidade da velha estrutura estão colocadas as 
possibilidades de conseguir ir além da sua formação. Assim, a reduzida estruturalidade do 
epistema metafísico é deslocada para a aberta estruturalidade de um jogo ilimitado de 
significados. Da mesma forma, a caracterização do velho conceito de escrita, a ausência de 
produtor e receptor, pensado de forma radicalizada como traço e como diferança. Igualmente, 
a concepção de Saussure da arbitrariedade do signo e da diferença como fonte do valor 
lingüístico é desconstruída como diferança e traço. 

Num debate com Lévi-Strauss, Derrida chama de "engenheiro" aquele que poderia "construir a 
totalidade de sua língua, de sua sintaxe e de seu léxico" (SD431). Com essa aspiração, o 
engenheiro seria "um mito: um sujeito que seria a absoluta origem de seu próprio 
pensamento" (SD431), "aquele que rompe com a recepção histórica" (SD432).

No tocante a essa forma de apropriação da tradição, imagina-se com o conceito de 
desconstrução uma vinculação de disponibilidade e não-disponibilidade, que coloca ambos 
numa relação de consciências que se refletem, consciências adequadas à finitude, em cada 
caso, de contextos fechados. O perigo do método é aquilo que Derrida chama de "autismo de 
fechamento" (R122), ou seja, o fato de que sempre só se confirma em relação ao que se 
deseja pensar (comp. R122). O outro perigo é a "afirmação da ruptura absoluta e da diferença 
absoluta" (R122), que é confiada à ilusão de disponibilidade e que fica tanto mais presa àquilo 
sobre o qual ela pensa dispor. O conceito de Derrida de desconstrução dissolve ambos numa 
nova relação. Seu resumo: "Uma nova escrita precisa costurar as duas idéias básicas" (R122). 
E, na medida que ele resume seu método, ele tem o tema introduzido.

Aqui se trata da tentativa de pensar uma nova relação de realidade da indisponibilidade e da 
disponibilidade. Tal fato se articula num novo conceito de escrita, para o qual este nome ainda 
é mantido mas apenas para caracterizar a "passagem" e para preservar "um ataque eficaz no 
campo histórico constituído" do conceito técnico-metafísico de escrita. Não se trata, assim, de 
valorizar, agora positivamente, a escrita do modelo antigo. O velho conceito de escrita estava 
vinculado a um sistema completo de relações, que só pode ser dissolvido quando velhos relata 
passarem a ser pensados de forma nova e possam ser reapropriados num novo contexto de 
relações (comp. G98).

Manter o conceito de escrita é, além disso, totalmente equivocado. Nele se indica algo que é 
antes apreendido com um conceito, tipo assinatura, assinatura da realidade. Trata-se das 
condições de constituição da realidade sob a precedência da indisponibilidade, que pode ser 
pensada como temporalidade não-interrompível, em suma, pelo mundo. Expressa-se aqui a 
idéia de que um momento no tempo, como momento de realidade, nunca pode ser apreendido 
na complexidade de sua totalidade como presença de um uno idêntico. Quando, então, se 
dissolve o perigo do equívoco com o velho conceito de escrita, tornam-se compreensíveis com 
exatidão as expressões a respeito do conceito derridadiano de escrita. Quando Derrida, para se 
distanciar claramente do conceito tradicional de escrita, introduz o conceito de "arquiescrita", 
este não é um conceito histórico mas poderia ser, no estilo tradicional, bem caracterizável 
como conceito ontológico ou transcendental. Arquiescrita é a "possibilidade originária" da 
palavra falada e a escrita no sentido estrito (G123), assim como é a possibilidade original de 
cada relação com a realidade e de cada apropriação da realidade. "Escrita" não é o nome de 
uma autoridade transcendental, mas é o campo de finitas possibilidades de realidade. Não há 
"nenhuma verdade atual transcendental e fora do campo da escrita" (R10). A escrita é um 
nome para a "cumplicidade das origens". E o que nela se perde (ou seja, quando nós 
pensamos esse conceito de escrita) é o mito da simplicidade da origem" (G167).

No mesmo plano conceitual como o conceito de escrita de Derrida estão conceitos que o 
explicam: jogo, diferança e traço. Sobre isso, só poderei neste momento dar algumas 
indicações que me parecem necessariamente indispensáveis.



Assim, jogo é o nome para a "ausência de significado transcendental no sentido de liberação 
do jogo" (G87). A ausência de um significado transcendental "amplia o campo e o jogo das 
caracterizações ad infinitum" (SD424). Isso significa que a realidade "está aberta a uma 
efetiva significação" (SD441). Com a realidade como jogo não há limites tampouco para as 
curiositas interpretantes; só que não se atinge uma relação de realidade de unicidade 
duradoura.

Com isso deve-se pensar uma nova relação entre atividade e passividade, entre disponibilidade 
e indisponibilidade. Nestes casos, as caracterizações destes têm seu lugar, é o que Derrida 
chama de diferança. Numa análise semântica, esclarecem-se os elementos relativos a este 
novo termo de Derrida. Trata-se da atividade de deslocar algo para mais tarde, do adiamento; 
também se caracteriza aqui o "não ser idêntico, ser outro". E, na medida em que Derrida 
escreve diferança com "a", ele imagina referir-se à terminação -ance, que permanece, no 
francês, "indefinida entre ativo e passivo"; no melhor dos casos, diferança caracteriza uma 
forma medial (R13).

Consideremos que, com isso, deva ser pensada a constituição da realidade. Assim, a diferança 
caracteriza a "formação da forma", mas, da mesma maneira, "o ser-impresso da cópia" [12] 
(G110). Esta constituição de significação e de realidade não pode, com nenhuma segurança, 
levar à univocidade, que significaria disponibilidade. A diferança "não domina nada, não 
administra nada, não exerce autoridade em nenhuma parte" (R29).

Tudo isso não significa que não se constitua nenhuma significação e nenhuma realidade 
identificável. Pois - isto, naturalmente, também Derrida aceita - sempre surge disponibilidade 
sobre a significação e a realidade, que se expressa como justificada através do conceito de 
escrita.

A estruturalidade da estrutura como jogo de significação desprovido de limites só pode ser, 
naturalmente, pensável quando se aceita um centro como momento estruturante. Uma 
estrutura na qual falta um centro é, também para Derrida, "o impensável" (SD422). Não se 
deve, entretanto, considerar nenhum centro que seja referido a longo prazo ou através de 
suposições filosóficas. A disponibilidade é apenas transitória e pensável "provisoriamente".

O conceito de contexto não perde o sentido mas passa a ser tido como "jamais absolutamente 
determinável" (R126). Ele possui uma "insaciabilidade estrutural" (R126, comp. R151).

Também o conceito de intenção se coloca, mas ele "não poderá mais dominar todo o teatro e 
todo o sistema das expressões" (R150). Nesta diferenciação, igualmente a consciência como 
"autocerteza assegurada" é questionada, mas, da mesma forma, confirmada com esta 
diferenciação. Isto permite imaginar um conceito apropriado de um sujeito consciente [13] em 
"significações efetivas" (SD441), mas que fica claro a partir de uma nova relação entre 
disponibilidade e não-disponibilidade. Este sujeito assim consciente não irá mais desejar 
assumir o lugar do todo e irá reconhecer que não possui a força para dispor da estrutura do 
todo.

Pretendo ainda apontar só mais um aspecto desta nova relação proposta. É tanto a questão da 
necessidade inevitável como a da indisponibilidade do outro.

O pensamento da diferença implica o fato de que "o movimento da significação só seja possível 
quando cada elemento dito 'atual', que aparece na cena da presença, refira-se a algo outro 
que não a si mesmo" (R18). Isso significa que o outro é inevitavelmente necessário e que este 
outro, por seu turno, como tal, o é somente em relação a um outro, sem que seja preciso 
pensar na disponibilidade do outro. O outro o é e assim permanece, exatamente porque ele é o 
indisponível.

O pensamento de Derrida é perpassado por indicações relativas a este momento de 
constituição da realidade. A arquiescrita como movimento da diferança abre a língua e a 
"relação com o outro" (G105). No traço como sendo o estar-relacionado-com-o-outro de 
diferentes elementos, que não se reduzem um ao outro, caracteriza-se a "relação com o outro" 



(G82). O outro não pode porém jamais estar presente "como tal" (G82ss.). A presentificação é 
sempre uma dissimulação do "como tal" (G82ss). O reconhecimento do outro neste caso não é 
fundado numa poderosa autoconsciência de si mesmo, que tenta (inutilmente) a partir de si 
mesma construir o outro enquanto tal. Eu não digo que com isso estariam superadas as 
aporias da tentativa da filosofia da consciência, de reconstruir o outro, mas creio que valha a 
pena pensar o outro em sua indisponibilidade irredutível, que o deixa ficar como tal, o que é 
inevitavelmente necessário para a constituição da significação. Derrida diz que nenhum ente 
pode escapar desta estrutura (G83). "Sem o traço, que mantém o outro como outro, nenhum 
sentido poderia surgir" (G109).

E quando Derrida escreve sobre uma "physis da diferança", tal fato se refere ao pensamento 
de uma nova relação de disponibilidade e indisponibilidade também em relação à natureza, 
para que esta seja reconhecida em sua alteridade, de forma a que a realidade enquanto 
sentido e significação constitua-se para os homens.

NOTAS:

(1) Martin Heidegger. Identität und Differenz. Pfullingen, 1957, p.42.
(2) Martin Heidegger. "Überwindung der Metaphysik". In: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen 
1978, p. 87ss.
(3) O termo "Vernutzung", como oposição ao "Nutzung" (uso), a rigor, não existe. Imaginamos 
que Heidegger tenha se usado do prefixo Ver-, que em alguns casos, significa deterioração da 
coisa (Verachtung: desprezo, desatenção; verbannen: desterrar; verdrängen: desalojar) para 
ilustrar o tipo de "desgaste do ente" a que se refere acima. (N. do Tr.)
(4) Idem à nota 2, p. 89.
(5) Martin Heidegger, "Die Frage nach der Technik". In: Vorträge..., p. 31.
(6) Gianni Vattimo traduz o neologismo heideggeriano Verwindung como "remeter-se a". (N. 
do Tr.)
(7) Martin Heidegger. "Brief über den Humanismus" (1946). In: Wegmarken, Frankfurt/M, 
1978, p.311.
(8) Legendas para os textos de Derrida: G = Grammatologie, Frankfurt/M, 1974; R = 
Randgänge der Philosophie (Margens da Filosofia), Frankfurt/M, 1976; SD = Die Schrift und die 
Differenz (L'Écriture et la Différence), Frankfurt/M, 1972. 
(9) O autor apoia-se aqui no conceito heideggeriano de indisponibilidade (Unverfügbarkeit), 
que é usado estrategicamente contra o domínio da história ocidental-moderna da apropriação. 
Ou seja, a dominação estaria vinculada à disponibilidade que têm os dominantes sobre a 
escrita ou sobre aqueles que escrevem. (N. do Tr.)
(10) Herausfallen: o autor usa a forma substantiva do "cair para fora", que poderia ser 
traduzida como a "caída para fora do", o que tornaria a tradução muito incompreensível. (N. do 
Tr.)
(11) Derrida, J., Apokalypse. Graz/Viena, 1985
(12) "O ser-impresso da cópia": o "ser" aqui é verbo, não substantivo, o fato de uma cópia ter 
sido impressa.
(13) "Ein sich wissendes Subjets", que literalmente pode ser traduzido por "um sujeito que se 
sabe...", ou seja, que sabe que é, que é consciente. Por derivação, a forma adjetivada do 
verbo wissen pode sugerir um sujeito informado, sabedor, entendido, versado, consciente e 
conhecedor.


