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Resumo: 

O presente texto apresenta a discussão de Heidegger sobre a essência da técnica, sua 

crítica ao mundo contemporâneo e o remédio a seus males: por-se à escuta do Ser 

através da palavra poética ,reencontrando assim o significado essencial do homem e da 

filosofia.  
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Abstract: 

This paper aims to present the Heidegger´s meditation a about the essence of the 

technique and its philosophical critic about our civilization. And Heidegger propose to 

overcoming the crisis, and to find the essential of the philosophical today: to search  the 

Being, to listen the poets because  they said the truth signification of the human life.  

Key words: Heidegger, technique, contemporary crisis, poetry. 

 

Discutir a essência da técnica do ponto de vista metafisico, foi a tarefa que 

Heidegger se propôs na conferência de 1953, na Escola Técnica Superior de Munique. 

No texto, o filósofo procura mostrar que para compreendermos o significado da 

técnica, não basta nos atermos à sua prática. Negar ou enfatizar o seu valor, ou mesmo 

encará-la como neutra, não nos explica o que ela é.  

A técnica não pode ser apreendida se a definirmos como um meio para obter 

algo, como uma atividade. Tal concepção, que a encara como instrumento, é 

frequentemente aplicada ao saber moderno, construção humana. O homem deve torna-

se, segundo esta concepção, o senhor do mundo. Mas ainda aqui, não alcançamos a 

essência da técnica. Para tanto, não basta sabermos quem fez realidade técnica, para 

quê, ou como foi feita. Compreender a técnica,é apreendê-la poéticamente.  

1 O pesente artigo funde dois textos, publicados em épocas diferentes:” Martin Heidegger a questão da 
técnica”. Reflexão, Campinas: PUC 1980, nº 18, p. 66-90; e “A crítica da modernidade em Vattimo”. RBF, 
São Paulo: IBF, fasc. 2005, Janeiro-Março 2002, p. 21-50. 
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Fazer algo emergir, conduzi-lo ao aparecer, isto é poiésis. Em grego, a palavra 

designava a atividade que engloba a fabricação artesanal e a obra de arte, e também a 

physis, enquanto produção do Ser.   

Em que consiste o produzir, a poiésis, o fazer-vir? Em desocultar, desvelar o 

escondido. Esse desvelar, diz Heidegger, que os gregos chamavam de alétheia, os 

romanos denominavam veritas. Nisso consiste a essência da técnica: desvelar, mostrar a 

verdade. A técnica, assim, não é apenas um meio para dominarmos a natureza; é, 

essencialmente, um modo da verdade.  

Que significa a palavra técnica? Em grego, techné designa a poiésis, é algo de 

poético. Essa palavra vem associada a outra, episteme e ambas, techné e episteme 

indicam o conhecimento, em sentido amplo. Conhecer é desvelar. A técnica é um modo 

da alétheia. Que é a técnica moderna, construída sobre as ciências da natureza? Um 

desvelamento, uma provocação, um modo de tomar a natureza, de abrir e pôr à luz sua 

utilização; consiste na liberação da energia oculta na natureza e sua transformação. O 

homem realiza esse pôr à luz o fundamento do real; não cria esse fundamento, nem sua 

significação; apenas responde àquilo que se apresenta.   

  Perante esse destino, essa tarefa, o homem pode assumir duas atitudes: 

desenvolver apenas aquilo que se desvelou e que caracteriza nosso mundo; ou buscar, 

de modo original, o significado das coisas. No caso da primeira atitude, o mundo 

técnico é tomado como um fim em si, e se torna ameaçador. Não é a técnica que ameaça 

o homem; é a essência da técnica; não são as máquinas que são perigosas mas a 

eventualidade, implicada na própria essência da técnica, de o homem ater-se ao 

imediato e deixar de ouvir o apelo de uma verdade originária.  Heidegger diz que 

nesse perigo mesmo que a técnica encerra, reside a possibilidade de salvação do 

homem. Porque salvar quer dizer: reconduzir à essência. 

 A ameaça e o escaparmos dela crescem lado a lado: se nos ativermos ao que há 

de essencial, sem nos ocupamos dos objetivos técnicos, podemos apreender aquilo que 

se desvela a nós na técnica: a emergência do verdadeiro no belo, a poiésis, o diálogo 

entre os deuses e os homens.  A essência da técnica comporta, assim, uma ambiguidade: 

o risco de nos prendermos ao mundo dos objetos e à possibilidade de habitarmos 

poeticamente a terra.  Para compreendermos essa ambiguidade, é preciso seguir a 

trajetória da questão ao longo dos escritos de Heidegger.  

 A meditação sobre a técnica inscreve-se no período da Kehre, do segundo 

Heidegger, que pensa o Dasein a partir do Ser.    
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 Sobre a Essência da Verdade, de 1930; Introdução à Metafísica, de 1935; “A 

Época das Concepções do Mundo”, de 1938, são textos que antecipam a conferência de 

1953. Neles, Heidegger procura relacionar a questão da verdade e a da técnica com a 

compreensão que o homem tem do mundo. 

 Os textos de 1930 e 1935 vinculam a essência da liberdade à essência da 

verdade, compreendida esta como o desvelamento do ser, retorno e evocação da 

Origem, do mistério. Pastor do ser, guardião da verdade, o homem – centrado no mundo 

dos entes – apreende o acontecimento da alétheia. Essa liberdade, essa possibilidade de 

apreender o ser, vão ser discutidas em relação com a ambiguidade da atitude perante a 

técnica.   

 Analisando do ponto de vista  metafisico a atual concepção do real, nosso 

filósofo mostra que este é compreendido como o objetivado por um sujeito. Esta 

objetivação, que faz recuar o sentido espiritual do mundo, encontra sua expressão 

máxima na técnica. Vivemos o que Heidegger chamou de época da técnica planetária, 

da pura habilidade, do mero engenho. É o tempo de carência, de fuga dos deuses, é o 

tempo da razão calculadora e da ruptura com o mundo o espirito. Essa ruptura ameaça a 

própria essência o homem, que consiste em manter-se aberto ao sagrado, ao ser.  

 A reflexão sobre a técnica deve pôr em evidência que para além do mundo 

produzido pelo conhecimento da técnica,  sob os objetos, algo nos interpela; deve, 

ainda, refrear o obscurecimento do mundo, a perda do sentido, o ater-se ás aparências, 

recuperando a verdade dos entes. O sentido autêntico da técnica, assim alcançado, “é 

um ver que ultrapassa o que é dado de modo objetivo e assim se torna princípio e 

origem, permanência e consistência” (HEIDEGGER, 1969 a, p. 181). Estranho ao 

mundo dos entes, o homem tem de arrancá-los de sua ordem e instaurar um sentido. É 

esse “aprisionar e domar que constituem, em si mesmos, a abertura, o espaço livre que 

revela o ente como mar, como terra, como animal (...) Essa abertura e manifestação do 

ente constitui o vigor que o homem tem de disciplinar “(HEIDEGGER, 1969 a,p. 179). 

 A técnica é um saber, que pode fazer emergir a compreensão do ente como 

totalidade. A tarefa do homem é assumir esse saber, mediante o qual põe à luz do Ser.  

 O que nos ameaça “ é a essência inapreendida da técnica” (HEIDEGGER,1962 

a, p. 238) a objetivação do mundo que oculta a sua essência;” (...) é a opinião, segundo a 

qual, a produção técnica porá o mundo em ordem (...)” (HEIDEGGER,1962 a,p. 240). É 

o esquecimento do Ser, do sentido originário do real. Refletindo, cabe-nos converter a 
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ameaça em libertação, o esquecimento em alétheia. Pois esse é o destino do homem: 

pôr-se à escuta daquilo que é.  

 Heidegger se caracteriza pela crítica ao mundo contemporâneo, o mundo da 

“fúria da técnica” o mundo “dos deuses em fuga”, do “tempo de carência” ( 

HEIDEGGER,1969a, cap. 1, passim ). Essa crítica se inscreve numa perspectiva mais 

ampla, de recusa e superação da filosofia tal como esta foi entendida a partir de Platão 

até hoje: como meditação sobre o ente (HEIDEGGER,1972, passim).  A civilização 

ocidental esqueceu de seus pensadores originários, os pré-socráticos – que meditaram 

sobre o Ser enquanto abismo informe, pleno de possibilidade (HEIDEGGER,1969 b e 

HEIDEGGER,1971 b, passim; cf. também MAC DOCWELL,1970, passim).  

 Nossa época, para o mestre da Floresta Negra, se caracteriza pelo abandono da 

questão do Ser, pela negligência da pergunta fundamental; “Por que existe o Ente, e não 

apenas o Nada?” A questão leibniziana, retomada por Heidegger, mostra a filosofia 

como “a vida livre no alto das montanhas” (HEIDEGGER,1969 a, p. 43), a pergunta 

mais profunda, mais originária – porque toca o abismo de nossa proveniência, porque 

está na gênese de todas as demais perguntas. Assim entendida, a filosofia não é ciência 

– saber do ente, do mundo circundante; seu parentesco maior é com a arte, a poiésis, a 

atividade criadora; sua tarefa é investigar o extraordinário, o que está para além de toda 

a manifestação. Para Heidegger, “o pensador diz o Ser, o poeta nomeia o sagrado” 

(HEIDEGGER, 1969 c, p. 57);” cantar e pensar são troncos vizinhos  do poetar”. 

(HEIDEGGER, 1969 b, p. 49).  

 Filosofia não é ciência; é poetar-pensante, meditação sobre o abismo, criação da 

linguagem para tentar dizer o indizível (HEIDEGGER, 1969 b, passim ). Para além da 

oposição razão/irracional, a filosofia é, antes de mais nada, um caminho, é mostrar uma 

direção – a do pensar sobre o Ser. O filósofo é, para Heidegger, “o que ama o todo, um; 

o que está recolhido ao Todo por amor “(HEIDEGGER, 1971, p. 26).  

 A filosofia é, antes de tudo, procura, indagar sobre a questão “que é o ente, 

enquanto é?” (HEIDEGGER, 1971, p. 27). É corresponder a um apelo que nos advém, 

do mais profundo e distante; é manter-nos dóceis à sua inspiração (HEIDEGGER, 1971, 

p. 35). É espanto, “deixar-se levar por, deixar-se convocar por, é por-se “à escuta da voz 

do ser” (HEIDEGGER, 1971, p. 35).  

 Heidegger  fala do fim da Filosofia enquanto meditação sobre o ente, enquanto 

metafísica, tal como se desenvolveu no Ocidente; e afirma que essa expressão extrema 

da filosofia representar o surgir de um outro tipo de pensar, “que não pode ser 
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metafísica nem ciência” (HEIDEGGER, 1972, passim) e que se propõe a questão 

originária, a da alétheia, a do desvelamento do que “ficou impensado na filosofia” .Um 

pensar, “fora da distinção entre racional e irracional, mais sábio que a técnica apoiada 

na ciência” (HEIDEGGER, 1972, p. 37),que seja capaz de se abrir ao ainda não 

pensado, a uma plenitude originária que está além de todas as categorias conhecidas, 

além de toda a linguagem voltada para o mundo dos entes. Construir uma nova 

linguagem, para tentar dizer o ainda não dito, é tarefa da filosofia e da grande poesia de 

nossa época.  

 “Que quer dizer pensar?” Antes de mais nada, é situar-se além do dilema 

racional-irracional, respondendo ao apelo do ser É superação do saber científico-

técnico, da razão tal como a concebemos, pois: “A razão e a sua representação 

constituem apenas uma maneira de pensar e de nenhum modo são determinadas por si 

mesmas, mas por aquilo que ordenou ao pensamento pensar à maneira da ratio” 

(HEIDEGGER, 1969 d, p. 17).Pensar é por-se à escuta de “uma distante Origem, onde a 

terra natal nos é devolvida” (HEIDEGGER, 1969 f, p. 72),é recuperação do 

esquecimento do Ser, desvelamento, alétheia.  

 Essa temática perpassa os Ensaios e Conferências de Heidegger: a meditação 

sobre a técnica, a superação da metafísica, a caracterização de um novo tipo de pensar, 

através da reflexão sobre as palavras gregas: logos, moira, alétheia.Pensar é indagar 

sobre o que se retira, o que se afasta do homem, atraindo-o a si; buscar o que se oculta, 

miticamente expresso, entre os gregos, por Mnemosina, a memória: “... a recordação 

recolhida, voltada ao que é preciso pensar (...), solo donde jorra a poesia” 

(HEIDEGGER, 1958, p. 161). O pensar volta-se ao “ponto mais crítico”, superando a 

filosofia que se moveu no âmbito do perceber e da razão, no horizonte da representação. 

Aborda o ser do ente; responder ao apelo do Ser, põe-se em consonância com  uma 

plenitude oculta,  um sagrado impessoal (HEIDEGGER, 1958, p. 220).  

 Nossa época é a que se caracteriza por podermos “arriscar o passo que nos faz 

retornar da filosofia para o pensar do Ser”. (HEIDEGGER, 1969 b, p. 43); trata-se “de 

um meio-poético entendimento” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 47), uma vez que “o poetar-

pensante é na verdade a topologia do Ser” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 49). Esse novo 

tipo de pensamento é aquele em que “cantar e pensar são troncos vizinhos do poetar. 

Eles crescem do Ser e alcançam sua verdade” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 49).  
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 O poetar-pensante medita sobre o Nada, desdobrando a questão fundamental: 

“Por que existe e ente e não apenas o Nada?” eixo da Introdução à Metafísica. Esse 

pensar é meditar sobre logos, Moira, alétheia.  

 Heidegger recolhe em Heráclito (fr. 16, fr. 50) e Parmênides (VIII, 34-41), as 

palavras condutoras de sua meditação (HEIDEGGER, 1958, p. 211-343). 

Analogamente, no Introdução à Metafísica, também fazendo apelo a Heráclito e 

Parmênides, assinala à reflexão atual a exigência de um retorno aos pré-socráticos.O 

pensar autêntico é, para Heidegger , recuperação, de um lado, da senda indicada por 

esses filósofos: meditação sobre o Ser enquanto Logos, Alétheia; de outro, compreensão 

do homem como o ente que se caracteriza pelo pólemos, a estranheza, a luta com os 

demais entes, para instaurar, no meio deles, um mundo.  

 O Logos é o Simples que permanece (HEIDEGGER, 1958, p. 249); é razão, lei 

do mundo, sentido; provém de um verbo, λέγειν que quer dizer falar, reunir, recolher, 

apresentar (HEIDEGGER,1958, p. 251 e segs): o Logos é o que mantém as coisas na 

não-ocultação, é o ser enquanto totalidade unificadora, a divindade. Logos é o Ser 

enquanto destino (Moira) (HEIDEGGER,1958, p. 271-272), a presença das coisas 

presentes (HEIDEGGER,1958, p. 275).  

 É meditando sobre o fragmento de Parmênides: pensar e ser são o mesmo, que 

Heidegger afirma que o pensamento grego “atribui o pensamento (...) ao ser, isto é à 

presença” (HEIDEGGER, 1958, p. 286). Moira é o Ser enquanto dávida, “presença das 

coisas presentes” (id., 1958,  p. 304-305), mas também, modo de um poder que 

permanece impensado. Enquanto Moira, o Ser é o fazer aparecer, é physis, “vigor 

imperante do que brota e permanece”, desvelamento, alétheia.Diz Heidegger: 

“repetimos (...) o significado literal de αƛƞɵϵια como ‘não-ocultação” 

(HEIDEGGER,1958, 313). Ou seja, “Estar presente, é se ocultar e, ao mesmo tempo, 

ser iluminado” ;a ocultação é vista como esquecimento e destino (HEIDEGGER ,1958,  

p. 320).O ser arrancando de sua ocultação, é physis, “o que emerge sem cessar” 

(HEIDEGGER, 1958, p. 324), o que nunca desaparece (HEIDEGGER,1958, p. 326), e 

que sempre dura, mas também o que “ama esconder-se” (HERÁCLITO, fr. 123). Daí 

Heidegger dizer: que “emergir (se desvelar) e se ocultar são nomeados em justaposição 

(...). O se-desvelar ama o se-ocultar” (HEIDEGGER,1958, p. 237). Ou seja,, não é a 

physis como tal a essência das coisas, mas o ser da physis (HEIDEGGER,1958, p. 328). 

O acontecimento da iluminação, o desvelamento, repousa na ocultação; esse 

acontecimento libera o surgimento do mundo, é outorgar de uma presença; é  
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alétheia.  

 Em comum como Nietzsche, Heidegger faz da meditação sobre o niilismo um 

ponto de apoio para a crítica da civilização ocidental e seus valores, a crítica da 

civilização técnica. No Introdução à Metafísica (HEIDEGGER,1969 a, cap. 1, passim), 

em Sobre o problema do Ser (HEIDEGGER, 1969 d )dentre outros escritos , Heidegger 

desenvolve sua meditação sobre o assunto. Fala aí, do “esquecimento do Ser” do 

abandono da questão fundamental sobre o Ser o Nada. O niilismo tem, então numa 

primeira aproximação o significado negativo de nadificação, de planetarização da 

técnica, de abandono da meditação filosófica original, de inautenticidade. No sentido 

positivo, é meditação sobre o Nada, entendido este não como o não-ser, mas como 

plenitude do Ser, para o qual não temos ainda categorias. Rompendo com a 

representação científica e com a metafísica tradicional, a qual “somente reconhece o 

ente”, aborda “aquilo que de nenhum modo e o ente (...) [e] que pensar se pode oferecer 

como nada” (HEIDEGGER, 1969 d, p. 54). Para Heidegger, “Este nada que não é o ente 

e que, contudo, se dá, não é o nada, que nadifica. Pertence ao presentar-se”( 

HEIDEGGER, 1969 d, p. 55). Esse nada, que não é o não-ser, mas sim o Ser na sua 

plenitude abissal e originária, “deveria ser descrito como é, ser pensado” 

(HEIDEGGER, 1969 d,p. 45. Ver também HEIDEGGER,1969 a, cap. I, passim).  

 Na direção que apontamos, Hirschberger assevera: em Heidegger “... o ser como 

tal (o ontológico), por oposição ao ente (o ôntico), desprovido como está das 

determinações completas deste último aparece como o nada (nada determinado)”. 

(HIRSCHBERGER,1968, p. 213). Na mesma linha de reflexão, diz-nos M. Dupuy: em 

Heidegger, o “Ser permanece indeterminado e indeterminável: diferente do ente, não 

sendo nada do ente, só pode nos ser dado como o Nada...” (DUPUY, 1972, p. 169). E 

também Corvez , quando afirma que  o Ser, “na sua essência mais íntima, não é este 

mundo de existentes; é sua negação ontológica: o Ser é o Nada”, ou melhor dizendo, de 

nadifica (CORVEZ., 1970, P. 90). Posição análoga veja-se ainda no excelente texto de 

Mac Dowell. (MAC DOWELL, 1970, p. 163).  

 Nosso mundo se se caracteriza pelo esquecimento do Ser.  A compreensão do 

significado do esquecimento do Ser é também indicação do que devemos buscar. O 

lugar privilegiado onde o Ser se manifesta é a linguagem poética, forma suprema de 

pensamento. A verdade do ser advém na linguagem e o pensador deve abandonar a 

linguagem vulgar, degradada, habitual, voltando-se para as palavras privilegiadas, onde 
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fulgura o Sagrado abissal (TROTIGNON, 1965, p.60 e segs.). O Ser se dá na 

linguagem: na palavra poética, o sagrado abissal advém ao homem (HEIDEGGER,1969 

c, passim).  O poeta, dentro todos os homens, é aquele que está mais próximo da 

Origem: é quem instaura um mundo e o torna habitável, desvelando um sentido no jogo 

– terra e céu, deuses e mortais (HEIDEGGER,1958, passim).É como poeta que o 

homem habita o mundo (“... O homem habita como poeta...”), diz Heidegger, 

comentando o verso de Hölderlin, Este habitar é um medir-se com a divindade, um 

buscar a divindade tornando-a como medida do mundo dos entes. A Divindade, que em 

si mesma se oculta, torna-se patente no céu e na terra. A essência da arte é por em obra 

a verdade do ente (HEIDEGGER, 1977,passim), revelar a coisa na sua significação. 

Assim, por exemplo, um templo grego não é simplesmente um objeto, uma edificação, 

mas “pelo templo, está presente o Deus” (HEIDEGGER, 1958 ,passim.). O poeta funda 

um mundo, desvela o ser (alétheia): “toda arte é essencialmente poema” 

(HEIDEGGER,1962 b,passim), enquanto desvelamento do ente. Toda arte é poiesis, 

criação, projeto desvelador, que faz advir e que mantém a consonância entre os entes e o 

Ser.Assim, para Heidegger, “a arte faz jorrar a verdade (...) faz surgir na obra enquanto 

salvaguarda instauradora, a verdade do ente” (HEIDEGGER, 1977, p.5 e segs)  

 No texto “Por que poetas?”, uma vez mais o filósofo recorre aos versos de 

Hölderlin: “Por que poetas em um tempo de carência?”. A descrição de nosso mundo é 

a descrição de uma sociedade onde a vida se estreita, os deuses se ausentam; tempo “da 

noite do mundo” , na qual “a essência da dor, da morte e do amor não está aberta” 

(HEIDEGGER, 1977, p. 316).Nela, os poetas estão atentos ao abismo, aos sinais do 

sagrado, apesar do obscurecimento do mundo. Rilke e Hölderlin são os poetas que, 

pondo-se à escuta do Ser, são capazes de perceber o Aberto, suspensos que estão entre 

os entes e o Ser. O poeta é o que denuncia a essência inapreendida da técnica, a qual nos 

ameaça com o esquecimento da nossa realidade essencial: “eles [os poetas] trazem aos 

mortais o traço dos deuses escondidos na opacidade da noite do mundo” 

(HEIDEGGER, 1977, p. 316 e segs). O poeta traz serenidade e alegria, a possibilidade 

de salvação (HEIDEGGER,1962 b,p. 25 e segs) de retorno à origem (HEIDEGGER, 

1962 b,p. 30 e segs); nomeia o sagrado, “e, ao dizê-lo, deixa-o aparecer...” 

((HEIDEGGER, 1969 c, passim;HEIDEGGER, 1962 b p. 33 e segs.).; “o poeta nomeia 

os deuses e todas as coisas naquilo que elas são (HEIDEGGER,1962 b, p.52). Mas se o 

poeta tem “a ocupação mais inocente” (HEIDEGGER, 1962 b, p. 43) tem também a 

mais arriscada: “está exposto aos raios do deus” (HEIDEGGER, 1962 b ,p. 56).  
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 Nosso tempo é um de carência, diz Heidegger, “porque marcado por uma dupla 

falta e uma dupla negação: o ‘não mais dos deuses em fuga’ e ‘ o não ainda do deus que 

advém’” (HEIDEGGER,1962 b, p. 60).  

 Nesse tempo, o poeta tem um papel essencial; o de “nomear os deuses e nomear 

todas as coisas naquilo que são (HEIDEGGER,1962 b ,p. 52). Interpelado pelos deuses, 

o poeta é o ser humano por excelência, o mediador entre os deuses e os homens, 

testemunhado aquilo que é (HEIDEGGER,1962 b ,p. 45), atestando sua vinculação à 

terra, de quem é herdeiro e aprendiz .Mantém-se, assim, “na presença dos deuses e [é] 

atingido pela proximidade essencial das coisas” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 54). A 

existência humana é, fundamentalmente, poética uma vez que a poesia não é 

passatempo, ornamento, mera exaltação. Ela “é o fundamento que suporta a história” 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 54),seu campo é a linguagem, pois o homem é, antes de mais 

nada, um diálogo com o sagrado abissal (HEIDEGGER,1962 b ,p. 54 e segs.). 

 A palavra poética não tem seu fundamento em si mesma; sua força decorre da 

proximidade com os deuses, porque “são os próprios deuses que nos impulsionam a 

falar. Como  falam os deuses?” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 58). Através de signos, de 

sinais, pelos quais o poeta funda o ser, instaura um mundo. O poeta é o que está entre 

dois mundos: vivo no “entre dois [que está] entre os deuses e os homens” 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 59), onde “se decide é o homem e onde está estabelecido seu 

ser-aí” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 59).O poeta põe em obra a verdade, desvenda o 

significado do homem e do mundo e põe á luz o apelo do Ser, assim como a maravilha 

que são a presença e o poder da natureza (HEIDEGGER,1962 b,p. 69): “A Natureza é 

poderosa porque divina e bela” (HEIDEGGER,1962 b,p. 70). Ela mostra a 

simultaneidade do que cativa e liberta, na qual Heidegger reconhece a essência do belo: 

“o (...) cativeiro tem (...) o aspecto da libertação e a libertação (...) cativa como um 

encantamento” (HEIDEGGER,1962 b p. 71).  

 Poeta não é qualquer individuo que faz literatura; poeta é aquele para quem a 

physis se mostra como “o desabrochar no aberto”, o Sagrado ((HEIDEGGER,1962 b,p. 

73 e segs.). A natureza, ao desvelar sua essência, se mostra como o sagrado “anterior a 

todo real e a toda realização, anterior mesmo aos deuses” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 77); 

ela “reina sobre os deuses” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 77).É inspiração, é a outra face do 

Espírito; é a “Terra maternal”, mas também “éter e abismo” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

79), a mediação de tudo (HEIDEGGER,1962 b ,p. 80), arrancada que foi do caos 
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sagrado. A natureza representa a face desvelada do sagrado abissal, do caos 

selvagem(HEIDEGGER,1962 b, p. 81). Os poetas são os que “sabem o Sagrado”, os 

que o pressentem e anunciam, os que se postam à beira do abismo (HEIDEGGER,1962 

b, p. 82), respondendo ao apelo do Ser. Há um vínculo recíproco entre os deuses e o 

homem, que advém, que é testemunhado na palavra poética (HEIDEGGER,1962 b,p. 

89): “como o canto foi bem sucedido em fazer o Sagrado, os filhos da terra e os poetas 

se acham transplantados, juntos, a um novo modo de ser...” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

91); “o espírito do poesia funda, pelo ofício daquele que anima, a morada poética dos 

filhos da terra” (HEIDEGGER,1962 b, p. 115). 

 O poeta invoca a festa, o laço entre homens e deuses (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

131). O acontecimento da salvação (HEIDEGGER,1962 b ,p. 134), o resgate do 

significado do mundo (HEIDEGGER,1962 b ,p. 136). O poeta é o profeta do tempo por 

vir (HEIDEGGER,1962 b ,p. 145), o navegante que faz a travessia do mundo dos entes 

em direção ao Ser (HEIDEGGER,1962 b ,p. 121; pp. 177-184).O que os poetas 

testemunham é o laço essencial entre beleza e verdade: a beleza é a presença do Ser. O 

Ser é a verdade do ente” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 172), “ a beleza é a prova grega da 

verdade...” (HEIDEGGER,1962 b, p. 208).A arte, “maneira de ser poética do homem”, 

regata o sentido do mundo, “fazendo aparecer o invisível” (HEIDEGGER,1962 b, p. 

209).  

A interrogação de Heidegger é: seríamos capazes, na época atual, de ouvir o 

grande poema de Hölderlin (HEIDEGGER,1962 b,p. 198-203) e, como os gregos 

evocados pelo poeta, apreender a verdade como beleza , o ser presente como esplendor? 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 209). A Grécia, nos poemas de Hölderlin, é a metáfora dessa 

experiência identificada, por Heidegger, ao exercício da Filosofia (HEIDEGGER,1962 

b ,p. 209-210). 

O apelo aos poetas é, para o filósofo, um apelo ao sagrado (HEIDEGGER,1962 

b, p. 220); é evocação dos esponsais entre “terra e céu, homens” (HEIDEGGER,1962 b 

,p. 226), fazendo, como no poema de Hölderlin, da “vida dos homens – uma figura da 

dividade” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 229). Nós, homens da atual época do mundo, 

vivemos, no entanto, diz Heidegger, a indigência, a necessidade, a expectativa e a 

inquietação da ausência, da ocultação do sagrado (HEIDEGGER,1962 b ,p. 232 e segs.) 

A superação do nihilismo negativo, expresso pela sociedade técnica, ocorre de 

modo privilegiado na poesia, porque nela a linguagem recupera a sua originalidade, a 

manifestação reveladora .Um resumo dessa meditação acha-se no Sobre o humanismo, 
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quando Heidegger evoca a definição heraclitica do homem pela proximidade com o 

daimon (HEIDEGGER, 1967,p. 85 e segs).  

E nesse horizonte, da arte entendida como salvação e anuncio de um novo modo 

de ser que é preciso ler sua critica ao mundo contemporâneo, à civilização técnica que 

se caracteriza pela desumanização do homem e pelo  abandono da tarefa essencial da 

Filosofia. 
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