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Resumo 

A obra Hans-Georg Gadamer (1900-2002) testemunha, como sua vida, os eventos 

marcantes do século XX e do início do século XXI. Aos dez anos após sua morte, 

permanece uma atualíssima meditação sobre a planetarização da técnica e suas 

implicações epistemológicas e éticas.  
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Abstract 

Hans-Georg Gadamer‟s philosophy  and life testifies the most importants events of  XX 

Century‟s  and  XXI Century‟s beginning. Ten years after the philosophers death, these 

philosophy remains an important meditation about technique‟s and its implications on 

epistemology and ethics. 
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A obra Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 
1
, testemunha, como sua vida, os 

eventos marcantes do século XX e do início do século XXI.Aos dez anos após sua 

morte, um texto breve: “Theorie,Technik, Praxis” (Teoria, Técnica, Práxis), escrito em 

                                                           
1
 Sobre a vida de Gadamer e  sua trajetória intelectual, ver: HAHN, L. E, The Philosophy of Hans-Georg 

Gadamer.The Library of Living Philosophers, vol, XXIV. Chicago e La Salle: Open Court/Southern 

Illinois-University at Cabondale, 1997. Contém uma autobiografia de Gadamer e debates sobre sua obra, 

com a participação do filósofo e de diversos pensadores contemporâneos. A autobiografia conheceu 

publicações  isoladas, em inglês: id. Philosophical Apprenticeships. Cambridge/Massachussets, Londres: 

The MIT Press, 1985; em alemão: id., Philosophische Lehrjahre: Eine Rückschau. Frankfurt: 

Klostermann, 1977; em italiano: id., Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo 

retrospettivo. Brescia: Queriniana, 1980. Para um estudo introdutório acerca de sua obra, ver LAWN, C. 

Compreender Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2006, e também WEISS, I. Gadamer. Une herméneutique 

philosophique. Paris: Vrin, 2009.  
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1972 e publicado no livro coletivo Neue Anthropologie, do qual, com P. Vogler, 

também foi editor
2
 ,permanece uma atualíssima meditação, que resume  perspectivas do 

filósofo sobre a planetarização da técnica e suas implicações epistemológicas e éticas.  

O ponto de partida do pensador é a constatação, amplamente assinalada por Kant 

na Crítica da Razão Pura, que o conhecimento humano principia pela experiência. O 

conhecimento assim obtido diz respeito tanto à natureza quanto ao homem. 

Historicamente, as ciências da natureza cresceram e tiveram sucesso, acumulando esse 

tipo de conhecimento; por outro lado, a prática, saber acumulado pelos indivíduos ao 

longo de sua existência, também cresceu, constituindo uma tradição que engloba o 

conhecimento e respeito do homem e se expressa pelas criações culturais. Tal saber diz 

respeito à subjetividade e é diverso do que tange à natureza. Constitui-se através da 

consciência do homem, enquanto então este se apresenta como agente. A objetividade 

deste saber, sua universalidade, é atingida quando seus resultados podem ser aplicados a 

diferentes campos de ação humana. As ciências, mediante o método, apresentam-se 

como único saber válido; mas há, diz o filósofo, um outro tipo de conhecimento válido: 

o que se mostra através da práxis e da tradição.  

Na modernidade, a ciência experimental, a partir do século XVII e enfaticamente 

no século XX, assumiu o caráter do saber-modelo, critério de verdade e inspiração, para 

as teorias filosóficas que rejeitavam a metafísica tradicional e a noção de coisa em sí. O 

neo-kantismo, por exemplo, no inicio do século XX, assinalou que há uma aproximação 

infinita ao objeto do conhecimento e que esse se constitui mediante uma tarefa 

permanente de correção, de adequação dos modelos interpretativos ao mundo.  

A existência de outros tipos de saber, referentes ao homem e à história, assinalou 

o surgimento das chamadas ciências humanas. Nesse caso, a prática, aplicação da 

ciência, torna-se “uma escolha e uma decisão entre possibilidades” 
3
, mas está sempre 

referida “ao „ser do homem” 
4
. 

O que a ciência moderna fez vir á luz, foi à ruptura entre a ciência e a prática, 

pois se a ciência se caracteriza pelo inacabamento, a revisão de teorias, a busca da 

universalidade; por sua vez,  a técnica exige respostas imediatas, decisão instantânea, 

                                                           
2
 GADAMER, H.-G. e VOGLER, P. Neue Anthropologie vol. 1, X-XXXVI. Stuttgart: G. Thieme., 1972. 

Tradução brasileira: id, Nova Antropologia. SP: EPU, EDUSP, 1977, p.1-19. Reeditado em francês: 

GADAMER, H.-G.” Philosophie de la Santé”. Paris: GRASSET e NOLLAT, 1998, p. 11-42; e em 

português, traduzido pela Vozes, na obra O lado oculto da saúde.  
3
 GADAMER, H.-G. “Théorie, technique, practique” In id., Philosophie de la Santé. Paris: Grasset – 

Mollant, 1998, p. 13.  
4
 Id., Ibid., p. 14. 
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referência ao concreto
5
.  A perspectiva que a modernidade inaugurou, fundando a 

ciência moderna no método experimental, apresenta-se como absolutamente outra, em 

relação às concepções de ciência antiga e medieval. Para estas, a teoria é o “estado 

supremo do saber, e o saber (...) servia de guia na prática” 
6
. Aqui, ciência é teoria, saber 

que decorre de princípios, é demonstrável; a prática é-lhe subordinada, como sua 

aplicação.  

A ruptura entre ciência e prática aparece na ciência moderna, funda-se na 

experiência que a valida e que se torna critério e ideal da certificação de todo saber: “A 

ciência moderna da natureza (...) não é tanto um saber, antes um saber-fazer, isto é, (...) 

uma técnica” 
7
. Emerge, assim, uma nova concepção de saber e uma nova concepção de 

teoria e de prática, com implicações sociais e políticas.  

Nosso século, herdeiro dessa concepção, caracteriza-se “pelo domínio científico-

técnico da natureza”, que alcança tais proporções que “nosso século [ se torna ] um 

século de uma qualidade distinta dos precedentes” 
8
, por várias razões. Gadamer as 

elenca: a) a ciência tem implicações na produção, na economia; b) sua implicação 

prática engendra uma situação nova, reformulando o sentido da técnica, hoje 

planetarizada. Explorando os recursos naturais e transformando artificialmente o meio 

ambiente, essa técnica tem implicações que põem em risco o próprio ambiente de modo 

irreversível. Daí uma nova formulação da ética de impor como tarefa para a filosofia 

contemporânea, que evidencia, na civilização tecnológica, a importância dos deveres em 

relação ao público, à crítica da civilização e de seus objetivos. Paralelamente a esta 

atitude, outra se desenvolve: a que preconiza uma fé irracional na ciência e favorece a 

ascensão da tecnocracia, do fazer técnico sem limites.  

Para Gadamer, tanto o temor e recusa da civilização técnica quanto sua aceitação 

imediata  e inconsequente, mostram a necessidade de desmitificarmos a concepção 

contemporânea de ciência, fazendo a crítica de seus métodos.  

A autodestruição do homem, o exagero e a superabundância de informação, a 

superespecialização, são os riscos imediatos e evidentes que mostram a necessidade de 

superarmos os métodos atuais do agir  e da acumulação do saber .  

                                                           
5
 Id., ibid.  

6
 Id., ibid.  

7
 Id., ibid., p.16. 

8
 Id., ibid., p.17. 
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A complexidade da sociedade técnica e do saber científico conduzem a uma 

superespecialização, que impede de modo crescente a liberdade, a originalidade e o 

juízo pessoal a respeito do conhecimento acumulado e da orientação da vida coletiva. A 

crítica desta situação, inaugurada por Nietzsche, Freud, Heidegger, mostra o homem 

atual renunciando à sua interioridade e perdendo a consciência de sua excentricidade, de 

sua capacidade de transformar o meio ambiente em ambiente cultural. 

 Ora, a vida dos homens precisa estar fundada na tradição, nas instituições, na 

consciência social, no poder da reflexão. A concepção atual da ciência “entra em 

conflito com a consciência dos valores que nós – seres humanos – temos” 
9
·. Temas 

como responsabilidade, consciência de si, vontade, ipseidade , reconhecimento, 

estreitamento da consciência crítica pela pulverização crescente do saber, mostram que 

a ação humana tornou-se problemática.As perspectivas que valem para o 

desenvolvimento do conhecimento da natureza, quando aplicadas ao campo do 

conhecimento do homem, velaram sua singularidade, que consiste na capacidade de 

transformar seu “meio ambiente em ambiente cultural” 
10

. Daí, na esteira de Plessner, 

Gadamer falar de excentricidade do homem
11

, para se referir às criações culturais, nas 

quais este se expõe. 

O saber que o homem tem de sí, consolidado em obras, pode ser objeto de 

conhecimento. Indagando sobre o que constitui essencialmente este saber, Gadamer o 

identifica com a consciência de sí, que distingue o ser humano das máquinas. Tal saber 

também é constituído pela reflexão sobre o  saber-fazer, acrescido de consciência social 

e definido pela capacidade que temos de elaborar teorias. Diversamente dos autômatos, 

temos aptidão de aprender e transmitir o que é aprendido de geração em geração
12

: 

“comportar-se teoricamente” é “constitutivo da prática do homem” 
13

. Seu saber 

problematiza a prática: “pode ser transmitido independentemente da situação da ação e 

pode (…). ser abstraído de todo contexto prático e ser aplicado a cada novo contexto da 

ação” 
14

. Tem implicações éticas estritas: é um dever, não mero jogo ou prazer. Envolve 

a capacidade de julgar, que reconhece, no plano concreto, o principio que deve orientar 

as escolhas. 

                                                           
9
 Id., ibid., p. 20. 

10
 Id., ibid., p.23. 

11
 Id., ibid.  

 
12

 Id., ibid., p.26. 
13

 Id., ibid. 
14

 Id., ibid., p. 27. 
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Há uma relação elementar, primária, entre o saber científico, teórico e o saber-

fazer, vinculado à prática. Esse relação, na ciência moderna,  tornou-se cada vez mais 

frágil, em razão da “institucionalização da ciência, que a transforma em empresa, 

participante  do contexto mais vasto da vida econômica e social da época industrial” 
15

. 

Não só a ciência, mas a totalidade da vida do homem passou a ser organizada segundo 

esse modelo, que reduz a liberdade individual, a possibilidade da tomada de decisões 

pessoais, em favor do planejamento de tipo empresarial.  

A tensão, hoje, entre a técnica (ciência aplicada) e saber resultante da 

experiência pessoal e da tradição acha-se exemplificada: a liberdade do indivíduo, a 

espontaneidade, são  reduzidas em favor “do funcionamento correto da técnica” 
16

 assim 

como a vida criadora é descartada, em favor da criação artificial de necessidades, pela 

publicidade e a informação
17

. 

A tensão assim instalada acentua a diferença qualitativa entre o saber prático e o 

saber da ciência, afirma o filósofo, dando como exemplo do saber-fazer a arte médica. 

Quanto maior é o domínio do saber-fazer, da arte, tanto maior é a liberdade em relação 

ao saber acumulado pela tradição
18

. É essa liberdade que se acha hoje diminuída, tanto 

no plano das escolhas quanto no da participação na vida política. 

O saber do especialista, do técnico, pouco  auxilia no âmbito “das decisões que o 

homem toma no quadro da família, no do espaço social e público: são  “ decisões para 

os quais o saber do especialista permanece sempre insuficiente e praticamente 

inoperante (...)” 
19

.  

É meditando sobre essas implicações da técnica e  sobre os desafios que 

envolvem o exercício da responsabilidade social e política que deve acompanhar o 

desenvolvimento da ciência, que Gadamer assinala a urgência dessa reflexão. Para ele, 

“todo saber-fazer cientifico sofre o jugo da ordem econômica existente e está 

irremediavelmente convertido em técnica (...) 
20

·. Ou seja, a evolução cientifica e 

                                                           
15

 Id., ibid., p.28.  
16

 Id., ibid,. p. 29. 
17

 Ib., ibid. 
18

 Id., ibid., p.33. 

 
19

 Id., ibid., p.34. 
20

 Id., ibid, p.35. 
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técnica não foi acompanhada por “uma evolução semelhante na consciência social e 

política” 
21

. 

O avanço da técnica encontra o homem dividido entre dois extremos: o da recusa 

irracional da novidade e o de um impulso (também irracional) da racionalização de 

“todos os campos da vida” 
22

, anulando a liberdade. O que o filósofo diz é que a 

liberdade da investigação não pode ser desvinculada do exame do alcance ,implicações 

e repercussão de seus resultados. Citando a poluição do ar e das águas, a produção do 

lixo químico, de matérias sintéticas, Gadamer diz que é preciso que existam muitas 

ciências que orientem a aplicação dos resultados obtidos pelo saber científico. O 

interesse teórico do conhecimento vem sendo subordinado, cada vez mais, à concepção 

de ciência como empreendimento atrelado a interesse políticos.  

A ciência depende do político e o político precisa cada vez mais da informação 

científica; o círculo que assim se instala põe em primeiro plano a responsabilidade 

social do cientista. As ciências que abordam esses temas foram chamadas por Dilthey de 

“ciências do espírito”, e por outros autores, de “ciências humanas”. Explicitam um tipo 

de saber que atesta o homem por suas criações e o testemunha; saber esse que se 

caracteriza por uma prodigiosa diversidade e que possibilita entrever, na singularidade 

concreta, a especificidade do humano, em relação a outros seres vivos. Tal saber recorda 

que a finalidade da ação é a realização do humano, e que a civilização deve se orientar 

por esse objetivo, sob o risco de, em caso contrário, perder de vista a sua finalidade 

mesma.    

No A razão na época das ciências
23

 de1976, dois textos vinculam-se ao tema da 

sociedade técnica: “Acerca do filosófico nas ciências e do científico na filosofia”, 

conferência pronunciada em 1975 no Congresso Hegel que ocorreu em Stuttgart; e “O 

que é praxis? Condições da razão social”, artigo publicado em 1974 na revista 

Universitas
24

.  

Recorrendo à tradição, Gadamer trata de explicitar a diferença entre a filosofia e 

as ciências, mostrando que a filosofia enfoca a meditação sobre a totalidade do ser. Ao 

abordar o todo, contudo, a filosofia está próxima das ciências positivas. Para os gregos, 

                                                           
21

 Id., ibid. 
22

 Id., ibid. 
23

 H.-G. GADAMER, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976 . 

Utilizaremos a tradução brasileira: A razão na época das ciências. RJ.: Tempo Brasileiro, 1983.  
24

 Id. “Was ist Praxis? Die Bedingungen gesellschaftlicher Vernunft”. Universitas, 11, 1974, p. 1143-

1158. 



A QUESTÃO DA TÉCNICA EM GADAMER 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                         7 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013, p.186 a 195 Fev/2013 | www.pidcc.com.br 
 

diz Gadamer, na sua origem, filosofia e ciência constituíam uma unidade. Filosofia é 

todo saber teórico e ciência, o saber fabricador,  “poetike e episteme o techne”, saber 

em vista da prática, de que o modelo exponencial era a arte médica
25

.   

A filosofia, na sua origem, sem se confundir com a ciência, tem exigência de 

rigor e de justificação de suas afirmações. Daí o tema das relações filosofia-ciência-

técnica ser considerada por Gadamer como o fio condutor da história do Ocidente, de 

seus primórdios até a sociedade contemporânea, na qual se dá o predomínio da razão 

instrumental. Perdura, contudo, em nosso tempo, a exigência de recuperação de uma 

unidade entre teoria e prática.   

 O pensador assinala o surgimento, na modernidade, de um novo conceito de 

ciência e de método, a partir de Galileu e Descartes. Contrariamente à perspectiva 

grega, segundo a qual a filosofia seria o fundamento das ciências e das técnicas, a partir 

da modernidade e filosofia precisa legitimar-se antes as ciências, tornando-se,  no final 

do século XIX, mera crítica das ciências, apesar das advertências de Hegel e do 

romantismo alemão acerca da hegemonia do saber científico, que assim se torna 

insuperavelmente  contraditório em relação à filosofia, rompendo a busca pela unidade 

da razão
26

. 

Na tentativa de recuperação a plenitude do significado da filosofia na 

constituição do saber humano, o neokantismo e a fenomenologia, no século XX, 

procuraram refletir sobre os conceitos fundamentais dos diferentes campos de 

investigação. Hoje, diz Gadamer, a irredutibilidade – mas também a complementaridade 

– entre a filosofia e ciência se evidencia quando a ciência, que tem pretensão de 

compreender, “fracassa (...); essa pretensão é [contudo]  mantida pela filosofia, como 

sua tarefa propriamente dita” 
27

.  

A ciência moderna, da qual somos herdeiros, possibilita o surgimento da 

civilização industrial, cuja característica é o poder “exercido pelos homens sobre a 

natureza e os demais homens”, “o automatismo crescente de todas as formas sociais da 

vida” e o avanço indefinido do apoderar-se, do apropriar-se do mundo e do outro
28

. 

De que modo a antiga  unidade entre filosofia ciência – técnica, existente nos 

primórdios da civilização grega, pode inspirar-nos hoje? Gadamer diz que na tradição 

                                                           
25

 Id., As ciências..., p. 12-13. 
26

 Id., ibid. p.16.  
27

 Id., ibid., p.18. 
28

 Id., ibid., p. 20-21.  
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helênica o homem é pensado como um ser inscrito no cosmos, tendo sua dignidade 

vinculada ao seu laço com a totalidade. Para os gregos, a teoria é a formulação do 

conhecimento que permite celebrar a presença dos deuses : “o velho sentido da teoria 

consiste na participação nos cerimoniais em honra dos deuses. O contemplar o processo 

divino não é [mera] comprovação de um estado de coisas ou a observação de um 

magnífico espetáculo, mas uma autêntica participação nos acontecimentos, um real estar 

presente (...). Por isso, a racionalidade do ser (...) não é primeiramente, uma nota 

distintiva da com consciência humana, mas do ser mesmo, de tal maneira que (...) a 

razão humana tenha que ser pensada (...) como parte desta racionalidade” 
29

. 

Ora, a práxis atual se apresenta como o oposto da teoria. Esta é vista, na 

sociedade contemporânea, como um saber instrumental que investiga e organiza os 

conhecimentos. Assim, a ciência, saber teórico, reduziu-se a um caminho para a 

conquista do não ainda investigado. A práxis resumiu-se na aplicação prática da ciência. 

Na ciência assim concebida dá-se o surgimento de uma concepção da técnica como 

realização de um ideal de transformação da natureza. A práxis se transforma em 

técnica. Esta é encarada como aplicação da ciência e tem como projeto a construção de 

um mundo artificial sobre o mundo da natureza, sujeito ás demandas do consumo.  

Associando ciência, práxis e técnica, Gadamer mostra, na sociedade atual, que a 

tecnificação crescente da natureza, a imposição crescente de um mundo artificial sobre 

o mundo natural, em vez de produzir uma melhora nas condições da vida humana, tem 

desencadeado desencantamento, desmitologização, perda da liberdade do indivíduo e de 

sua atuação criadora.  

A técnica desvinculou-se do serviço à vida e foi posta a serviço da rentabilidade 

econômica. O poder técnico “converte-se em poder social cada vez mais forte” 
30

, 

passando do domínio da natureza para o domínio da vida social. A conformação técnica 

da sociedade favoreceu “a tecnificação da formação da opinião”, “a tutela da 

informação”, possibilitando “uma poderosa manipulação dos espíritos” 
31

 que põe em 

risco a democracia e faz surgir uma sociedade composta por massas apáticas, sem 

identidade, sujeitas a uma coação permanente. Tal modo de conceber a práxis faz decair 

a atividade criadora em mera técnica, entendida como repetição mecânica, provocando 

                                                           
29

 Id., ibid., p.23. 
30

 Id., ibid, p.43.  
31

 Id., ibid., p. 44.  
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o surgimento do que o filósofo chama de “desrazão social” 
32

: a sociedade transformada 

em organização administrativa e planejada, que torna cada homem um funcionário, 

vivendo para garantir o aparato, sem questionar sua finalidade.  

Para os gregos, a teoria era “estar entregue a algo que em sua poderosa presença 

se oferece a todos em conjunto (...) não se reduz mediante a participação (...) mas ganha 

com a participação” 
33

. Para eles, a teoria está associada à ampliação do que é desejável 

por todos: a liberdade
34

. A lição dos gregos diz que a nossa concepção da relação entre 

filosofia e ciência tem que ser repensada sob a forma de um infindável diálogo, que 

abarque  a totalidade das criações culturais. Diz também que na sociedade 

contemporânea, a reflexão deverá expressar a busca da libertação dos entraves à 

verdadeira comunicação, à abertura ao que é comum a todos. Nascerá assim uma razão 

prática cuja finalidade é o reconhecimento dos bons objetivos, decisão em vista da 

realização do bem da vida homem. 

Na nossa sociedade, a primazia da razão técnica, instrumental, fez com que a 

vida econômico-social provocasse a imposição do aumento de um “poder-fazer” que se 

caracterizou por uma possibilidade de intervenção sobre o homem e sobre a natureza e 

que “representa uma linha de morte”, de “temor”, “de agonia”, de “crise ecológica” 
35

. 

A crise ecológica é, em nossos dias, verdadeiro emblema dos limites da razão técnica, 

tornando  evidente seu risco: via que impossibilita a vida humana no planeta
36

. 

A ausência de uma consciência comum, da solidariedade entre os povos, de uma 

vinculação recíproca de todos tanto  na decadência quanto na possibilidade de superação 

dos desafios aponta, segundo Gadamer, para a exigência da reformulação da noção de 

práxis na direção de uma sabedoria prática, uma phronesis, que consiste em 

“comportar-se e atuar com solidariedade” 
37

.  

Gadamer, ao meditar sobre a questão da técnica, evoca posições que recordam as 

de Jonas e Ricoeur
38

: a advertência quanto ao risco de uma ruptura entre saber teórico e 

sua aplicação prática, entre técnica e humanização. Evoca os riscos do saber construído 

sobre o modelo da experimentação quanto seus métodos são transpostos para o âmbito 

                                                           
32

 Id., ibid., p.45. 
33

 Id., ibid, p. 48. 
34

 Id., ibid. 
35

 Id., ibid., p. 53-54.  
36

 Id., ibid. 
37

 Id., ibid.  
38

 JONAS, H.  Le príncipe responsabilité. Paris: Les Éditions du Cerf, 1995 . Há Tradução brasileira pela 

Editora Vozes. RICOEUR, P. Lectures 2. Paris: Seuil, 1992. (Há tradução brasileira pela Loyola).  
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da compreensão do humano. Assinala a ameaça resultante da ciência e da técnica 

entregues a si mesmas e associadas a uma visão empresarial que busca resultados, 

precisão, subordinando o saber à produção econômica e à prática. 

A anulação da liberdade que daí decorre aponta, segundo o filósofo, para a 

destruição do propriamente humano: invenção, vida criadora, decisões pessoais –- na 

era técnica planetária.   
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