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Publicado em 2009, em Lisboa, Meditações sobre a técnica traz, ao final, O mito do homem                

além da técnica comunicação apresentada por Ortega y Gasset no Colóquio de arquitetura             

de Darmstäder, em 1951, e os artigos que comentam e explicam a comunicação. Esses              

artigos foram reunidos num único texto nas Obras Completas com o título Em torno ao               

colóquio de Darmstadt, 1951. Eles foram originalmente publicados, no jornal espanhol           

Tánger, durante sete dias, de 14 a 21 de janeiro de 1953. O livro Meditações sobre a                 

técnica foi traduzido e tem prólogo de Margarida Isaura Almeida Amoedo, professora em             

Évora e autora de notável tese sobre o filósofo espanhol, além de reconhecida comentarista              

de suas obras. Ao organizar a tradução conjunta destes textos que se encontram             

espalhados nas Obras Completas publicada em Madrid pela Alianza, as Meditações sobre a             

técnica no volume V e a comunicação e artigo no IX, Margarida Amoedo oferece ao público                

uma das mais interessantes polêmicas de Ortega y Gasset com Martin Heidegger. A             

polêmica, em si mesma, é historicamente relevante pela importância dos envolvidos. No            

entanto, o valor do livro é maior, quer porque permite pensar a inserção da técnica na                

cultura, quer porque trata do significado da arquitetura como expressão da técnica            

construtiva. O motivo da divergência com Heidegger, Ortega y Gasset explicou nos artigos             

Em torno ao Colóquio de Darmstadt acima mencionado, que resumimos, a seguir,            

explicitando o essencial da divergência. Ortega discorda da interpretação heideggeriana do           

termo wohnen (como habitação), na comunicação que o alemão apresentou no mesmo            

Colóquio. Para Heidegger, wohnen está próximo do vocábulo bauen ( buan), significando            

ambas sou, no sentido de estou vivo. A partir disto conclui que o homem está aí no mundo                  

como coisa natural, parte de sua existência. Na língua latina, explica Ortega, esse mesmo              

sentido de crescimento orgânico é expresso pelo verbo nascor, raiz de natura ou natureza              

em português. No entanto, esclarece Ortega, mesmo na tradição indogermânica é difícil que             

as palavras wohnen e bauen pudessem se equivaler significando ser, pois ser é uma ideia               

abstrata demais para estar na raiz da língua. A discordância de Ortega não está 

na possibilidade de se reconstruir etimologicamente os termos, no que Heidegger era            

reconhecidamente talentoso, mas na sua tentativa de fazer isto fora do que Ortega             

denomina campos pragmáticos. Campos pragmáticos, o que é isto? Por campo pragmático,            

Ortega y Gasset entende um conjunto de palavras que se associam num contexto vital. A               

vida humana possui diversos espaços vitais como o mundo: dos negócios, da religião, do              

amor, da arte, do saber, etc. Parece a Ortega que não basta reconstruir historicamente o               



sentido de uma palavra se a reconstrução estiver separada do campo vital que ela aborda.               

Só entendemos a vida humana articulada nesses campos pragmáticos, caso contrário a            

interpretação leva a erros. O artigo esclarece a posição de Ortega y Gasset no Colóquio de                

arquitetos de Darmstäder, realizado em 1951 e as razões da sua discordância de             

Heidegger. Ali Ortega trata a arquitetura como a arte pela qual o homem reconstrói sua               

relação com o mundo que não lhe parece natural, mas expressão de um projeto vital.               

Construir é resolver um problema vital. Isto fazia sentido para os arquitetos alemães,             

ocupados no início dos anos 50 com a reconstrução do seu país, quase todo destruído no                

final da Segunda Guerra Mundial. Ortega y Gasset resume, na sua comunicação, posições             

inicialmente formuladas em Meditações sobre a técnica de 1939. Este episódio da vida de              

Ortega y Gasset levou a professora portuguesa a organizar desta forma a tradução dos              

textos orteguianos, aproximando trabalhos distantes no tempo e nos volumes das Obras            

Completas, mas permitindo aprofundar o debate que Ortega realizou com Heidegger. E            

quanto a divergência, podemos entendê-la melhor? O cerne da discordância orteguiana           

está que o homem não habita a terra de forma natural, como sugerir Heidegger em sua                

comunicação, mas a viver é resolver problemas numa luta permanente para criar um             

ambiente propriamente humano, diverso do natural. Nas Meditações sobre a técnica,           

Ortega y Gasset examinou em que consiste a técnica e como ela entra na vida humana.                

Neste livro está explicada a posição de Ortega sobre a técnica, o modo como ela entra na                 

vida humana e como cria um ambiente diferente do natural. Assim, a arquitetura não é               

expressão do modo natural do homem estar no mundo, mas criação de um mundo humano.               

Vamos entender como isto foi concebido nas Meditações sobre a técnica. No capítulo inicial              

Ortega mostra que o homem primitivo tinha necessidades ou problemas para resolver:            

necessitava, resumidamente, aquecer-se, alimentar-se e 

caminhar. Estas seriam, então, suas necessidades básicas. Nenhuma das necessidades          

devia ser atendida em si mesma, elas importavam para viver, ou melhor eram problemas              

que o homem tinha que resolver para viver. E aqui o cerne do que mais tarde surge em sua                   

discordância de Heidegger. O homem vive em circunstância, mas não coincide com ela e a               

toma como problemática. Esclarece Ortega: "Não tendo outro remédio, se quer ser e estar              

nela (na circunstância), tem que aceitar as condições que ela lhe impõe. Daí que se lhe                

apresentem com um aspecto negativo, forçado e penoso" (p. 30). No entanto, a técnica não               

pode ser entendida como forma do homem satisfazer suas necessidades, pois também os             

animais agem para satisfazer as deles. A técnica é algo tipicamente humano e serve para               

fazer uma reforma da natureza que nos faz necessitados. "Reforma em sentido tal que as               

necessidades ficam, se possível, anuladas por deixar de ser problema a sua satisfação" (p.              



31). No capítulo seguinte Ortega introduz uma questão essencial. O homem reage a suas              

necessidades para não morrer e faz coisas para que a natureza não o incomode. No               

entanto, ele faz muitas outras coisas que não tem esta finalidade tão extrema: permanecer              

vivo. Tanto quanto o esforço para não morrer o primitivo fazia coisas "que lhe proporcionava               

certos estados prazenteiros" (p. 35). Então não basta ao homem, desde o início de sua               

história, viver de qualquer modo, seu empenho desde o início era viver bem. Chega assim               

Ortega y Gasset a uma conclusão interessante: "o homem é um animal para o qual só o                 

supérfluo é necessário" (p. 37). Neste ponto explicita-se o motivo de sua posterior             

discordância de Heidegger. Para viver cada homem faz muitas coisas, no entanto, para bem              

viver é preciso "adaptar o meio à vontade do sujeito" (p. 38). Segue-se um capítulo onde                

Ortega sintetiza os anteriores. Primeiro lembra que não há homem sem técnica e depois              

que a técnica varia, conforme a ideia que uma geração faz do que seja o bem estar.                 

Chega-se, assim, ao entendimento da técnica como: "1. o que assegura a satisfação das              

necessidades, à partida, elementares. 2. obter essa satisfação com o mínimo esforço. 3.             

criar possibilidades completamente novas, produzindo objetos que não há na natureza do            

homem" (p. 42). Em seguida, temos um capítulo em que o autor aprofunda o entendimento               

da técnica e a situa na vida. Ortega diz que vivemos num mundo em que nem todas as                  

coisas são fáceis de obter, mas que não é impossível viver. Ao se dar conta no mundo, o                  

homem descobre que este é em seu redor uma intricada rede: "o homem, 

não só economicamente, mas metafisicamente, tem de ganhar a vida" (p. 47). E assim é               

porque o fundamental na vida é que ela não é feita de coisas, mas é um que fazer, um que                    

fazer para por-se de acordo consigo mesmo. Em razão das dificuldades que aponta e do               

que nos acontece a vida é drama. Ele explica: "Corpo e alma são coisas, e eu não sou uma                   

coisa, mas sim um drama, uma luta por chegar a ser o que tenho que ser" (p. 49). O                   

capítulo seguinte começa com este que é o ponto nuclear a metafísica orteguiana, a vida               

humana é problema e é problema porque viver é realizar uma essência que não está               

pronta. Esclarece o autor: "o touro, se existe, existe já sendo touro. Pelo contrário, para o                

homem existir não é já, sem mais nem menos, existir como homem é, mas meramente               

possibilidade disso e esforço para o conseguir" (p. 51). E é desse projeto que a técnica faz                 

parte, para facilitar os momentos de ócio e de trabalho. A técnica é a concretização do                

processo de fabricação da vida humana. Ela não é algo fora: "ela vai engendrar e executar                

a tarefa que é a vida" (p. 54). E aqui Ortega descobre a grande dificuldade de seu tempo: o                   

homem não consegue desejar ser ele mesmo, dedicar-se ao projeto vital que daria             

significação a sua vida. E sem esse desejo pouco pode usar a técnica contemporânea e sua                

enorme potencialidade porque não é a técnica que cria esse desejo. Afirma: "Talvez a              



doença básica de nosso tempo seja uma crise dos desejos, e por isso toda a fabulosa                

potencialidade da nossa técnica pareça como se não nos servisse para nada" (p. 55). No               

capítulo seis Ortega aprofunda e esclarece o papel da técnica. E aqui antecipa o essencial               

de sua comunicação no Colóquio de Darmstadt sobre a arquitetura. Não lhe parece que a               

arquitetura nasça como resposta à uma presença natural no mundo, ao contrário, a técnica              

construtiva é desenvolvida para responder um programa vital. O que ele usa como             

justificativa para tal tese é que a arquitetura do Tibet, tomada como exemplo, é expressão               

do budismo, serve para viver o budismo que nasceu nas planícies da Índia que é uma                

região natural completamente diferente do Tibet. A arquitetura tibetana, explica o autor, é             

para o budismo e não devido ao clima. Ele assim o explica: "Como meditar na               

impiedossíssima intempérie tibetana? Foi necessário construir conventos de pedra e cal, os            

primeiros edifícios de sempre que ali houve. Não, pois, para viver simplesmente surge no              

Tibete a casa e sim para orar" (p. 60). 

Segue um pequeno capítulo onde Ortega distingue o Gentleman do Fidalgo, afirmando que             

não são o mesmo tipo de homem. O Fidalgo não se dedica ao trabalho, ao contrário do                 

Gentleman, justo por isto não cria técnicas como ele. O outro capítulo faz distinção entre o                

homem e o animal. Entre todos os entes vivos só o homem é capaz de formular o projeto                  

vital em decorrência de sua imaginação. É nesse projeto que insere a técnica, embora a               

vida humana não se resuma na realização de um projeto vital. Para entender a gênese da                

técnica deve-se considerar que "só numa entidade onde a inteligência funciona ao serviço             

da imaginação, não técnica, mas criadora de projetos vitais, pode constituir-se a capacidade             

técnica" (p. 69). E, no caso, se ser técnico é um atributo humano por que se diz que                  

vivemos numa época técnica? O que houve nesses nossos dias que a tornou diferente?              

Explica o filósofo: "a relação entre o homem e a técnica se elevou a uma potência                

peculiaríssima que convém precisar, e essa elevação, por sua vez, só pode produzirse             

porque a própria função técnica se terá modificado nalgum sentido muito substancial" (p.             

70). O capítulo nono apresenta a história da técnica na qual o filósofo identifica três               

momentos: "1. a técnica do acaso. 2. a técnica do artesão e 3. a técnica do técnico" (p. 72).                   

No primeiro estágio a técnica está presente na vida, mas é como se não estivesse. E por                 

que é assim? Porque "o homem primitivo ignora a sua própria técnica como tal, como               

técnica; não se dá conta de que entre as suas capacidades há uma especialíssima que lhe                

permite reformar a natureza no sentido dos seus desejos" (p. 73). Além da inconsciência do               

papel e significado da técnica outro aspecto marca esta etapa da história da humanidade, é               

que a técnica se desenvolve sem planejamento e ao acaso, de forma parecida ao que os                

psicólogos denominam ensaio e erro. O décimo capítulo diferencia o momento inicial da             



técnica na história humana de outras etapas quando ela se torna propriamente artesanato.             

É a técnica praticada na antiga Grécia, Roma e na Idade Média. Naquele tempo já há uma                 

consciência do valor da técnica e mais, já se sabe também que a técnica é algo humano e                  

não é encontrada entre os animais. No entanto, a técnica parece ao homem daqueles dias               

ser um atributo natural. O homem faz técnica como o cachorro late, como coisa de sua                

natureza. "Do mesmo modo que o homem se encontra, ao viver, instalado no sistema rígido               

dos movimentos do seu corpo, assim se encontra instalado, além disso, no sistema fixo das               

artes, que é como se chamam em povos e épocas deste 

estádio as técnicas" (p. 72). Aí também fica claro que o homem não se separa da técnica                 

porque foi ele que a criou. O último estágio é apresentado como a era técnica do técnico. É                  

a marca da contemporaneidade, quando "o homem adquire consciência suficientemente          

clara de que possui uma certa capacidade distinta por completo das rígidas, imutáveis, que              

integram sua porção natural ou animal" (p. 79). Contudo, embora seja habilidade humana             

desenvolvida pela imaginação e nada natural, a técnica não preenche o significado da vida.              

Justo por isto a técnica está a serviço deste significado. Nas palavras do autor: "De tão                

cheia de possibilidades, a técnica é mera forma oca - como a lógica mais formalista; é                

incapaz de determinar o conteúdo da vida. Por isso estes anos em que vivemos, os mais                

intensamente técnicos que houve na história humana, são dos mais vazios" (p. 80). O              

capítulo XI apresenta o caráter fundamental da técnica para o homem contemporâneo. É             

ela a responsável pela vida de muitos milhões de homens quando antes muito menos gente               

vivia em condições piores de vida. Por isto não há como o homem optar por viver fora das                  

condições extranaturais que a técnica que lhe oferece. Ele tem que viver neste mundo              

técnico. Tal circunstância cria uma dificuldade que ele examina em uma de suas obras              

clássicas: A rebelião das massas (). É que o homem está de tal forma mergulhado nesta                

sobrenatureza que julga que este mundo artificial no qual vive já está pronto para seu gozo                

e independe de seu esforço. "Quer dizer, que pode chegar a perder a consciência da               

técnica e das condições, por exemplo, morais, em que esta se produz, voltando, como o               

primitivo, a não ver nela senão dons naturais que se têm imediatamente e não reclamam               

esforçada sustentação" (p. 82). O capítulo final, Ortega explica que a atitude técnica             

contemporânea começa na Idade Moderna, no século XVI. É naquele século que a técnica              

se vincula à ciência constituindo um método intelectual. "Isto dá à técnica moderna             

independência e plena segurança em si mesma. Não é uma inspiração como que mágica,              

nem puro acaso, mas sim método, caminho preestabelecido, firme, consciente de seus            

fundamentos" (p. 87). E a conclusão de seu livro é algo central no seu raciovitalismo: "a vida                 

humana não é apenas luta com a matéria, mas também luta do homem com sua a alma" (p.                  



90). O livro de Ortega y Gasset insere a técnica na cultura, tomando-a como parte do modo                 

ocidental de viver. Assim, em seu entendimento, pela técnica o homem muda a natureza,              

fazendo dela uma sobrenatureza. Justo por isto a criação técnica realiza 

um projeto cultural ou civilizacional que está além da técnica e não se limita a ela. Neste                 

sentido, qualquer criação técnica é parte de algo maior. Não é produto desvinculado do              

restante da história e dos outros aspectos da cultura. Nenhuma técnica é um fim em si                

mesmo é parte da formação coletiva do grupo social através das instituições que o definem.               

Logo, como outras técnicas, a arquitetura é algo que o homem cria para realizar seu projeto                

cultural, tese presente no livro que Ortega y Gasset retomaria, mais tarde, ao apresentar              

sua comunicação no Colóquio de arquitetos de Darmstadt. 
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