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O presente trabalho trata da essência dos objetos técnicos e de sua relação com o homem. Embora o 
objeto estético tenha sido considerado material adequado para a reflexão filosófica, o objeto 
técnico, tratado como instrumento, só foi diretamente estudado por meio das múltiplas modalidades 
de sua relação com o homem como realidade econômica, instrumento de trabalho ou, ainda, de 
consumo. 
	
O caráter não essencial do conhecimento do objeto técnico em relação às suas diferentes relações 
com o homem contribuiu para mascarar uma tarefa que se incumbe ao pensamento filosófico: 
redescobrir, pensar um aprofundamento da relação que existe entre natureza, homem e realidade 
técnica, a carga da realidade humana alienada que está encerrada dentro do objeto técnico. O objeto 
técnico, tomando o lugar do escravo e sendo tratado como tal através das relações de propriedade e 
de costume, liberou apenas parcialmente o homem: o objeto técnico possui um poder de alienação 
porque está em si mesmo num estado de alienação, mais essencial do que econômica ou social. 
	
A importância dos objetos técnicos nas culturas contemporâneas requer ensinamentos filosóficos 
para fazer o esforço de reduzir a alienação técnica introduzindo na cultura uma representação e 
escala de valores adequadas à essência dos objetos técnicos. 
	
A descoberta dessa essência deve ser levada a cabo através do estudo da gênese dos objetos 
técnicos, completando-se por meio de um processo de concretização que é diferente das correções 
empíricas sucessivas e da dedução de princípios teóricos anteriores: há uma gênese específica do 
objeto técnico. 
	
Um estudo histórico permite a descoberta da função reguladora da cultura na relação entre o homem 
e o objeto técnico, especialmente através do fundamento normativo das manifestações sucessivas do 
espírito enciclopédico, do tecnicismo dos sofistas à teoria cibernética, passando pela consciência 
aberta e autônoma da obra de Diderot e d’Alembert. 
	
Finalmente, um estudo das modalidades contemporâneas da relação entre homem e objeto técnico 
mostra que a noção de informação é a mais adequada para realizar a integração da cultura com um 
conteúdo representativo e axiológico voltado para a realidade técnica encarada em sua essência, 
com o homem se tornando, após a invenção, o centro ativo e ator que sozinho pode trazer à 
existência um mundo tecnológico coerente. 
	
	


