
VATTIMO: PÓS-MODERNIDADE E CRISE NA SOCIEDADE TÉCNICA 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                144 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.142 a 149 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

VATTIMO: PÓS-MODERNIDADE E CRISE NA SOCIEDADE TÉCNICA
1
 

 

Constança Marcondes Cesar 

(UFS) 

 

 Resumo:  

Examinamos a crítica da modernidade a partir das fontes de Vattimo, mostrando suas 

fontes em Nietzsche Heidegger a respeito do niilismo e da crise da civilização técnica. 

Mostramos também a caracterização da filosofia na pós-modernidade como um” 

pensamento débil”, cujo fulcro é o problema da liberdade na pós-modernidade. 

 

Palavras-chave: Vattimo, Nietzsche, Heidegger,pos-modernidade, técnica 

 

 Abstract: 

We will present Vattimo’s critics of the modernity  and to show the sources   of its 

critique on Nietzsche’s and Heidegger’s  philosophy about nihilism and crisis on the 

contemporary technical society.We aims also  characterize  its philosophy as a “ 

pensiero debole”, whose axis is the problem of the liberty  on the post –modern society. 
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 Résumé: 

On présente dans cet article la critique de la modernité chez Vattimo, em prennant pour 

point de départ  les travaux de Nietzsche et de Heidegger sur le nhilisme et la crise dans  

la société technique. On présentera aussi bien sa caractérisation de la philosophie dans 

la postmodernité comme  une pensée fragile, don’t l’axe est la meditation sur la liberté. 
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Professor de Filosofia em Turim, Gianni Vattimo  é um dos mais importantes 

estudiosos italianos de hermenêutica. Tradutor e divulgador dos autores alemães, 

publicou, em 1967, um livro sobre Schleiermacher; em 1971, uma Introdução a 

Heidegger, 1980, As aventuras da diferença, cujo significativo subtítulo é: que significa 

pensar depois de Nietzsche e Heidegger?; em 1985, a Introdução a Nietzsche. 

Crítico da modernidade, prosador da decadência do declínio, esteira de 

Nietzsche e Heidegger, busca ir Além do sujeito (texto publicado em Milão em 1981) e 

constituir um Pensamento débil (livro publicado em Milão em 1983), capaz de expor o 

sujeito fragilizado, o ser-para-morte. 

                                                           
1
 O presente texto retoma, de modo resumido, alguns tópicos de meu artigo A crítica da modernidade 

em Vattimo, publicado na Revista Brasileira de Filosofia.São Paulo:IBF, vol.LII, fasc. 205, Janeiro-Março 
2002, pp. 21-50. 
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É no horizonte da crítica da modernidade que podemos agrupar os textos de 

Vattimo desenvolvidos nas décadas de 80 e 90. O fim da modernidade (1985), obra 

chave traduzida para o inglês, francês, alemão e português, mostra o fracasso do ideal 

moderno do progresso, e aponta o nihilismo alegre, a gaia ciência como caminho de sua 

superação. A apologia do nihilismo é acompanhada pelo exame da crise do humanismo 

e de suas implicações econômicas, religiosas e filosóficas. Diz Vattimo: “O tema deste 

livro é o esclarecimento da relação que vincula os resultados da reflexão de Nietzsche e 

Heidegger (...) com os discursos, mais recentes, sobre o fim da época moderna e sobre a 

pós-modernidade” (VATTIMO, 1985, p.9). Trata-se de examinar a superação da 

modernidade, via consideração do pensamento como retorno ao fundamento originário; 

as revoluções artísticas aí exercem papel essencial. 

Publicados em 1989, A sociedade transparente e Ética da interpretação, 

respectivamente em Milão e Turim, desdobram e aprofundam tais reflexões. 

E no escrito Além da interpretação, publicado em 1994, o filósofo mostra o 

papel da hermenêutica na reflexão contemporânea: o da “reconstrução da 

racionalidade”, meditando sobre ciência, ética, religião e arte. 

Vattimo se inspira em Nietzsche e Heidegger, para discutir o fim da época 

moderna e  a pós-modernidade, considerando-os como introdutores de um novo modo 

de pensar: Nietzsche, a partir da meditação sobre o nihilismo, Heidegger críticando o 

humanismo. Trata-se de uma nova fundamentação da filosofia, da constituição de uma 

ontologia, que assinala o declínio do Ocidente e vive no horizonte da ameaça de uma 

catástrofe mundial. 

É no texto O fim da modernidade que se encontram expostos os grandes temas 

do nihilismo como destino, da verdade da arte, da reflexão sobre a hermenêutica, da 

relação entre nihilismo e pós-modernidade, retomados em Além da interpretação, A 

sociedade transparente e Ética da Interpretação. Em todos os textos, a inspiração em 

Heidegger e Nietzsche é evidente, para a constituição de uma perspectiva que, no 

entanto, empobrece a leitura heideggeriana dos fenômenos da arte e da técnica, como 

veremos. 

O nihilismo vattimiano parte do  Nietzsche de A vontade de Poder, que entende 

o termo como descritor da situação em que o homem abandona todos os valores 

supremos; e de  Heidegger, para quem a palavra  sinaliza  o processo no qual do Ser 

como tal não há mais nada. Ambos concordam, afirma o pensador italiano, que o 

nihilismo está associado à crítica da filosofia ocidental, entendida por Nietzsche como 
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afirmação da morte de Deus e desvalorização dos valores supremos, bem como pela 

proposta de um pensamento ultrametafísico, em Heidegger. 

A crítica do humanismo, em Heidegger, está associada à crítica da metafísica, 

sendo a técnica a expressão do desenvolvimento desta última. Técnica e humanismo não 

são opostos, mas duas faces de um mesmo processo. O desvelamento da essência da 

técnica é o memento culminante da crise da metafísica e do humanismo. Para Vattimo: 

“A técnica representa a crise do humanismo não porque o triunfo da racionalização  

negue os valores humanísticos (...)mas porque, representando o cumprimento da 

metafísica, chama o humanismo a uma superação, a uma Verwindung (VATTIMO, 

1985, p.49). Antes de Heidegger, Nietzsche já pusera em evidência a conexão entre a 

crise do humanismo e a expansão da técnica. Na sociedade tecnológica o sujeito é 

reduzido ao cogito, entendido, na perspectiva da metafísica tradicional, em termos de 

subjetividade (id., p. 50). 

A experiência de verdade, para Nietzsche, implica na diluição das fronteiras 

nítidas entre verdade e mentira, aparência e ilusão. A mercantilização, dessacralização, 

desumanização da existência se apresentam, por sua vez, segundo Heidegger, como 

indicação de que o homem deve abrir-se a novas possibilidades do existir, voltando-se 

para o simbólico, retornando à compreensão do Ser como abismo 

(HEIDEGGER,Tempo e ser, passim). A crise do humanismo, a crise da metafísica, a 

morte de Deus, de Nietzsche a Heidegger, assinalam o processo de ascensão da técnica 

moderna, como também já apontara Husserl. Para Vattimo, os dois filósofos já 

mostravam a técnica moderna como aquilo que provoca a emergência de novas 

condições de vida, aquilo que impulsiona o homem em direção a uma nova liberdade. 

Para Heidegger, a obra de arte funda um mundo pois  a essência da obra de arte 

é a constituição de um horizonte histórico da humanidade (VATTIMO, 1985, p. 74). A 

arte é fundadora, isto é, figura mundos possíveis, alternativas ao mundo existente, 

mostrando a verdade como evento (id., pp. 75-83). 

Vattimo relaciona ainda, a partir de Nietzsche e Heidegger, o nihilismo e o 

pós-moderno em filosofia. Assim, o Nietsche da Segunda consideração inatual; de 

Humano, demasiado humano; de Aurora; de A Gaia Ciência, põe o problema da 

modernidade como decadência e exige a busca de novo caminho, que nos permita 

romper com a decadência, através do mito e da arte. Em Identidade e Diferença 

Heidegger, por sua vez, aborda a questão do fim da filosofia, critica o mundo da técnica 

e propõe a superação da metafísica, de modo análogo ao que Nietzsche faz, quando trata  
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da filosofia da manhã. É falando da Kehre, da passagem do fulcro da meditação do 

homem ao Ser, superando o esquecimento do Ser, que Heidegger se aproxima de 

Nietzsche. Diz Vattimo: “o efeito nihilístico da autodissolução da noção de verdade e da 

de fundamento, em Nietzsche, tem o seu paralelo na ‘descoberta’ heideggeriana do 

caráter ‘epocal’ do Ser(VATTIMO,1985, p. 183). A filosofia d Heidegger é uma 

ontologia hermenêutica, que mostra o Ser como “a transmissão das aberturas histórico-

destinais que constituem, para cada humanidade histórica (...)a sua específica 

possibilidade de acesso ao mundo” (id., p. 184). 

O filósofo italiano: 

a) associa autoritarismo, cientificismo, organização total do mundo segundo a técnica. A 

tais riscos, o pensamento hermenêutico é resposta (VATTIMO, 1994, p. 42); 

b) inspirado nas idéias de Nietzsche e Heidegger, mostra“a capacidade própria da arte e 

da poesia de revelar a verdade dos vários mundos históricos”; evidencia  a relação entre 

nihilismo e arte: a arte permite a compreensão do destino, em nosso tempo de carência, 

pois os poetas falam de um novo tempo, de um novo sentido do sagrado, substituindo a 

religião institucionalizada e pondo em relevo o problema da secularização (Heidegger, 

Hölderlin e a essência da poesia; Holzwege, (VATTIMO, 1994,pp. 86-87, 89); 

c) compreende a arte como religião secularizada, que nos abre a uma terceira idade do 

espírito: na multiplicidade de horizontes coexistentes, a arte resgata o sentido do 

humano (VATTIMO,1994, p. 91-92). 

O tema do nihilismo reaparece no Ética da interpretação, aproximando uma 

vez mais Nietzsche e Heidegger :“o que estabelece uma continuidade entre eles é o 

nihilismo (...)que não deve ser compreendido como filosofia da dissolução de valores, 

da renúncia e da resignação – mas como uma ontologia verdadeiramente nova, como 

um novo pensar sobre o ser ,capaz de nos situar além da metafísica...” (VATTIMO, 

1991, p. 8). As ontologias de Nietzsche e Heidegger não buscam “estruturas estáveis, 

fundamentos eternos”, mas acolhem “o ser do acontecimento, como a maneira que a 

realidade se configura, no seu laço especifico com a situação da época” (idem, 

ibidem).Para esse autores, pensar o ser é “pôr-se à escuta das épocas precedentes (...)das 

diferentes culturas; é reconhecer os valores e as formas simbólicas que aí se anunciam 

(id., p.8-9). Tais ontologias fundam uma hermenêutica, que consiste, primeiro, na 

interpretação dos acontecimentos,na leitura dos “sinais do tempo” (idem, ibidem,p.9). 

Os dois pensadores, afirma Vattimo, lêem a crise da subjetividade de modo 

análogo: desvelando a relação entre filosofia e nihilismo, partem de uma pré-
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compreensão das caraterísticas de nossa época (id.,ibid., p. 94). Esta se caracteriza por 

seu interesse e seu centramento no problema da interpretação, desde Schleiermacher, 

Dilthey e Heidegger – seus precussores – até os contemporâneos: Gadamer, Pareyson, 

Ricoeur, Jauss, Rorty, Apel, Habermas, Foucault , Derrida. 

O horizonte comum, do pensar de Nietzsche e Heidegger, é o horizonte da 

crise da modernidade. A crise da subjetividade, para Nietzsche, se apoia no caráter não 

último da consciência e na revolução, assim instaurada, nas concepções de verdade e 

ser. No Zaratustra, Nietzsche tematiza o eterno retorno, o nihilismo, a vontade de poder 

e o super-homem (além do homem), esboçando a ontologia da morte de Deus.Sua 

ontologia se caracteriza pela crítica da racionalidade técnica. Em Nietzsche, a afirmação 

da morte de Deus conduz ao “fim da crença nos valores e fundamentos últimos (...)[ 

tornando ]essa crença supérflua” (VATTIMO, 1991,pp. 109-110).Em Heidegger, “o 

advento epocal do ser, no seio de condições que se verificam com a organização 

tecnológica (...)total do mundo” (id.,ibid., p.111), em Ser e Tempo, Introdução à 

Metafísica, Identidade e Diferença mostra o “caráter insustentável e mesmo 

contraditório da concepção [moderna] do sujeito”, diz Vattimo (1991,pp. 112). O 

mundo da tecnocracia é o mundo da organização totalitária, planificação, da 

desumanização.Heidegger, na sua crítica da modernidade, apresenta a obra de arte como 

oposto da técnica, a superação da banalização da linguagem. A arte está centrada na 

experiência da mortalidade e da angústia, seu acontecer produz a fluidificação da noção 

de realidade; por seu caráter lúdico, é resistência à sociedade da aparência, à 

manipulação do poder que caracteriza essa última, desencadeando a criatividade e a 

liberdade. 

Nietzsche e Heidegger enfocam o desenvolvimento da técnica moderna como o 

sinal do surgimento de um mundo que se caracteriza pela negação da liberdade e no 

qual apenas a arte, enquanto atividade criadora, pode representar uma possibilidade de 

salvação. 

Indagar o que é a pós-modernidade, e que tipo de pensar é o pensamento da 

pós-modernidade, é a tarefa a que Vattimo se propõe. Reconhece três características, 

como distintivas do pensamento pós-moderno: 

a) é um “pensamento da fruição”, de emancipação e do “abandono de uma concepção 

‘funcionalista’ do pensamento” (VATTIMO, 1985,p. 185);implica uma ética de modo 

que “a re-memoração, ou antes a fruição também entendida no sentido ‘estético’, das 

formas espirituais do passado (...) tem um efeito emancipador, em si mesmo. É a partir 
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daqui, talvez, que uma ética pós-moderna poderia vir a ser oposta às éticas – ainda 

metafísicas – do ‘desenvolvimento’, do crescimento, novum como valor último” (id., 

ibid.); 

b) é um “pensamento da contaminação”, uma vez que a aproximação, feita por Vattimo, 

das filosofias de Nietzsche e de Heidegger põe em relevo o lado nihilista do pensamento 

heideggeriano, que se propõe a ir além do Ser (HEIDEGGER, 1972,passim). O 

parentesco entre Nietzsche e Heidegger, entrevisto pelo filósofo italiano, consiste em 

tender a um pensamento totalmente outro, caracterizado pela repetição-distorção do 

pensamento vigente (VATTIMO,1985, p.185- 186); 

c) é um “pensamento da Ge-Stell”; Nietzsche e Heidegger, aquele falando da morte de 

Deus, este da organização total do mundo segundo a técnica, puseram em relevo o 

surgimento de uma nova situação nos planos das existências individual e social. Para 

Vattimo, só uma “ontologia débil” pode permitir a superação da metafísica; a ontologia 

torna-se hermenêutica e as noções de verdade-fundamento, sujeito e objeto, perdem o 

significado, exigindo do filósofo um recomeço “débil (id.ibid.,187-189). 

Em consonância com os filósofos alemães, Vattimo afirma que a complexidade 

da sociedade informatizada atual torna impossível pensar “a humanidade [apenas] em 

termos de pelos ‘sujeitos’ múltiplos, caracterizados por sua consciência e por esferas de 

poder conflitantes.É talvez somente nesses termos que a meditação nietzscheana e 

heideggeriana “sobre o destino da subjetividade na época da dissolução do ser como 

fundamento pode conter, para nós, indicações prenhes de futuro” (VATTIMO, 1991, p. 

115). 

Na sociedade complexa e caótica de hoje, no mundo unificado pela 

informação, multiplicam-se as visões do mundo. A pós-modernidade se distingue pela 

irresistível pluralização das imagens de mundo. (VATTIMO, 2000,pp. 12-13). 

Nietzsche e Heidegger, mostram, diz Vattimo, como o desgaste da ideia unívoca da 

“realidade” produz uma libertação, possibilitando ao homem vivenciar diferentes 

formas de existir; daí entender a experiência da liberdade “como contínua oscilação 

entre pertença e desenraizamento” (id., p. 19). A experiência essencial, pois, da 

sociedade pós-moderna é, para Vattimo, a da liberdade. Mas tal liberdade é 

problemática, por duas razões: a) ela não está garantida (a manipulação das consciências 

é sempre possível); b) não sabemos o que é a oscilação como liberdade (id., p.19-20). 

A intensificação dos fenômenos comunicativos, na civilização técnica, 

produziu uma mudança nas relações dos homens com a natureza: o mundo se constitui 
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como imagem; no dizer de Heidegger, vivemos “a época das imagens de mundo”; ou, 

como diz o filósofo italiano, vivemos na época da “constituição do mundo como 

imagem” (id., p. 26). A simultaneidade e a autotransparência caracterizam nossa época. 

Vattimo assinala uma radical transformação, no mundo contemporâneo, das 

relações entre estética e a vida quotidiana. 

Nos anos sessenta,a utopia marxista criticava a ideologia do design, que 

elimina a demarcação entre arte e não-arte. Tal utopia representou, com Adorno, 

Lukács, Benjamin, Marcuse, “o sonho da existência estéticamente resgatada”, da arte 

como experiência da  liberdade. Por sua vez, a ideologia do design também buscava um 

resgate estético do quotidiano,(id.. p. 63 e segs.). 

Se Habermas restaura “a separação e a especialização do estético” promovendo 

“o regresso da arte as seus limites” (id., p. 89), Gadamer, na ótica de Vattimo, mostra 

que a cultura de massa não reduziu a experiência do belo à experiência estética da 

comunidade européia; ao contrário, multiplicou nossas possibilidades de considerar a 

beleza, desencadeando uma pluralização irreversível da apreensão do estético. 

A crítica da modernidade, no filósofo italiano, conduz à proposição de um 

pensamento da pós-modernidade que é, em resumo: 

a) uma ontologia débil, uma ontologia de declínio, uma tentativa de superação da 

metafísica; 

b) um nihilismo, tomado em sentido positivo, de fundação de um novo modo de encarar 

o mundo e o homem; 

c) uma meditação sobre a irresistível pluralização das imagens de mundo; 

d) uma ética, que se propõe o resgate da liberdade, entendida como desenraizamento e 

oscilação; 

e) uma estética que busca recuperar o lúdico e a criatividade, esmagados pela 

tecnocracia. 

A obra de Vattimo é uma das mais interessantes, mais originais contribuições 

do atual pensamento italiano. Vem sendo traduzida na França, por editores do porte da 

Seuil, Cerf, Minuit, entre outras; apresenta analogias sugestivas, sobretudo quanto a 

fontes e quanto à crítica da subjetividade e suas implicações éticas, com a obra de 

Ricoeur e de hermeneutas franceses. Parece assinalar pontos de acordo entre o 

pensamento italiano, francês e alemão. Indica um grande movimento de renovação da 

filosofia europeia contemporânea, que põe a ética e a estética no centro de suas 

aspirações. 
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