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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende explicitar, entre as principais obras de Gianni 

Vattimo, as possibilidades, no horizonte da Pós-Modernidade, de se pensar 

uma emancipação; talvez não mais uma emancipação aos moldes modernos, 

baseados no progresso, na razão e no cientificismo. A ruptura com o 

pensamento moderno que marca a Pós-Modernidade não significa apenas uma 

tentativa de superação daquele, não significa apenas se pretender uma teoria 

mais válida ou legitima da realidade. Não apenas por questões teóricas, mas 

sobretudo pelas mudanças culturais, podemos constatar que a Pós-

Modernidade se distingue basicamente da Modernidade por todos os elementos 

que constituem suas características mais peculiares. Enquanto a Modernidade 

se caracterizava pela forte presença do elemento metafísico, e suas 

consequentes concepções de realidade, estabilidade, imutabilidade e uno, a 

Pós-Modernidade interpreta antes o caráter oscilatório, instável, plural 

característico de nosso presente histórico. Outro elemento basilar na nossa 

interpretação da presente é o advento dos meios de comunicação – os mass 

media – que, entre inúmeros outros efeitos, terminaram por estetizar nossa 

“realidade”. A estetização geral da vida não representa tanto uma “super-

estética”, uma estética única que englobe todos os sentidos e valores, mas sim 

uma multiplicidade de valores estéticos, dos mais variados, que percorrem o 

mundo por meio de sons e imagens, como objeto informacional. Daí certa 

relevância característica dos mass media: para além de uma totalitária 

homologação cultural, os media representam – não obstante ainda se aterem a 

certos interesses de mercado – uma forma de mediação entre os diferentes 

“dialetos” culturais, proporcionando uma verdadeira “aventura da diferença”. 

 

Palavras-chave: Desenraizamento, Emancipação, Estetização, Ética, 

Sociedade da comunicação.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper intend to explicit, among main works of Gianni Vattimo, the 

possibilities, in the Post-Modernity, of thinking a emancipation; maybe not that 

emancipation of Modernity, whose basis was progress, reason, science.  Maybe 

in Post-Modernity we have an emancipatory project that conceives only a 

“taking the word” of cultures and subcultures renegade by traditional historical 

process, that was centered in only one ideal: European modern human. Thus, 

we can talk about how History, while current unitary, came to an end. The 

reflections from the end of this unity of history are visible in various forms in 

the present culture; however, the overall process of aestheticization of life 

certainly means, more evident, the value pluralist today. The general 

aestheticization of life is not so much “super-aesthetics”, a unique aesthetics 

that encompasses all the meaning and values, but a multiplicity of aesthetics 

values, the most varied, that travel the world through sounds and images as 

objects of information. Hence some relevance characteristic of mass media: 

apart from a totalitarian cultural component type-approval, the media represent 

– despite still abide to certain interests of market – a form of mediation 

between the different cultural “dialectics”, providing a true “adventure of 

difference”.  

Key-words: Aestheticization, Emancipation, Ethics, Society of 

communication, Uprooting 
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Introdução 

 
Antes de iniciar a exposição de determinado pensamento que se pretenda pós-

moderno, é preciso compreender o que significa Pós-Modernidade. Certamente, as 

teorias pós-modernas não apenas não representam, em conjunto, um discurso 

homogêneo, como também divergem sobre suas características mais peculiares. Pós-

Modernidade significa, segundo uma concepção generalizada, a ruptura com os valores 

modernos. A divergência, por vezes, se dá na caracterização de tais valores. O pós-

moderno acabou por se tornar, nas últimas décadas, um termo de vanguarda: todo 

pensamento que busca distanciar-se do vigente acaba por se caracterizar como pós-

moderno. Fala-se tanto da Pós-Modernidade nos dias de hoje que é necessário manter 

certa cautela ao definir determinada temática como própria de um pensamento que não 

represente mais aquele pensamento hegemônico típico da Modernidade; tornou-se 

“moda” denominar as artes e os pensamentos de vanguarda como “pós-moderno”, 

sobretudo nas últimas décadas do século XX. Assim, mais do que o simples uso banal, o 

termo aqui indica aquele pensamento que rompe com o discurso que caracteriza a 

Modernidade, em uma interpretação diversa do nosso contexto (tardo-)moderno. As 

mudanças ocorridas no interior da sociedade ocidental, no último século, na esfera 

sociocultural – seja no âmbito teórico, seja no âmbito prático, de ver e vivenciar o 

mundo – nos possibilitaram pensar o papel que desempenhamos na construção do nosso 

agir mas também, ou principalmente, quais as esperanças e possibilidades que ainda 

podemos ter no mundo atual.  

Assim, seguindo a orientação de um pensador pós-moderno como Gianni Vattimo 

(1936), se busca, nas páginas que se seguem, interpretar nossa situação pós-moderna, 

bem como vislumbrar as possibilidades que ainda nos restam para compreender nosso 

papel no mundo atual, que assume um aspecto totalmente diverso das épocas passadas. 

Segundo o autor, viver a experiência do presente é viver uma experiência estética – e 

também retórica. A Estética assume no corpo de sua obra um lugar de destaque, 

enquanto permeia as relações da sociedade contemporânea, compreendida por este 

como pós-moderna. Pós-Modernidade aqui interpretada como ultrapassagem dos 

problemas da tradição moderna que, enquanto projetava um ideal normativo para a 

emancipação do gênero humano baseado na razão iluminista, não via que os limites da 

mesma se revelavam em confronto com os novos paradigmas do mundo moderno, as
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mudanças tecnológicas e culturais que impossibilitou – através das experiências do 

presente – se pensar no avanço progressivo da racionalidade no homem.   

Desse modo, Vattimo concebe que certa mudança cultural e tecnológica 

determina o fim da Modernidade e justifica o surgimento de uma sociedade dita pós-

moderna. Entre os elementos mais característicos de tal mudança, podemos destacar o 

advento dos mass media. Mass media são os meios de comunicação, as tecnologias de 

informação que, em suas formas tradicionais já presentes na Modernidade – jornais, 

revistas – e nas formas mais recentes, surgidas com o avanço da tecnologia, chamadas 

de telemática – rádio, televisão e, no final do século XX, a internet, que por meio de 

blogs, folhetins eletrônicos, redes sociais – modificaram os modelos de relação do 

homem com o mundo e possibilitaram um conhecimento dos acontecimentos em tempo 

real como nunca antes na história. Nesse sentido, a mudança do mundo conceitual em 

mundo de sons e imagens significa, segundo o autor, uma estetização geral da vida.  

Talvez haja espaço para questionarmos: que coisa significaria viver uma 

experiência “estética” nos dias de hoje, quando carecemos de obras e ações que tenham 

algo de concreto para nos dizer sobre nossa contemporaneidade? Herbert Marcuse em A 

Dimensão Estética, de 1977, já fizera o mesmo questionamento: qual o significado de 

pensar tal dimensão (estética) nos dias de hoje, enquanto o mundo busca uma solução 

para seus problemas políticos e sociais? Este mesmo reconhece que talvez seja a estética 

capaz de, para além daquela simples contemplação do belo, operar certa revolução 

social. Isso porque a estética também é discurso, e a arte, enquanto manifestação de 

conteúdo, pode ser o veículo disseminador de ideias.  

Antes de mais, é preciso ter claro que o pensamento vattimiano não é reduzido à 

reflexão estética; embora esta seja decisiva na sua interpretação de uma sociedade pós-

moderna, constitui apenas um dos elementos que, segundo o autor, caracterizam nosso 

presente histórico. O elemento mais característico, por assim dizer, de sua teoria, é o 

conceito de pensiero debole. Pensiero debole é o pensamento que, partindo das 

premissas já expostas por autores “niilistas” como Friedrich Nietzsche e Martin 

Heidegger, concebe o ser não mais como fundamento, como fizera a tradição 

metafísica; o ser é antes evento, acontecimento. Assim, pensiero debole tem a ver com 

desfundamento, na medida em que não recorre mais às instâncias últimas para se 

legitimar ou se pretender mais válido. Em suma, significa o pensamento que recusa 

aquelas instâncias violentas, autoritárias, do pensamento da tradição. Interpreta que, no 

nosso contexto histórico, não é possível conceber algo de maneira rígida, estável.  



10 
 

As posições de Nietzsche e Heidegger assumidas por Vattimo são aquelas que 

dizem respeito à crítica às pretensões da tradição metafísica e seus aspectos de violência 

– violência da metafísica enquanto estabilidade, unidade, significa também a imposição 

de um modelo a seguir pela humanidade em geral, um devir ao qual não se poderia 

renunciar. O significado da “morte de Deus” em Nietzsche representa, antes de uma 

negação metafísica por outra mais válida, a desvalorização dos valores absolutos, todos 

estes centrados, de certa forma, sob o nome “Deus”. Em Heidegger, a torção metafísica, 

na qual o ser passa a não ser mais o fundamento, é antes evento epocal, onde os entes 

vêm ao ser, o homem é apropriado ao ser, e o ser é entregue ao homem1. Assim, 

Vattimo considera que, para além de uma simples Kulturkritik, as contribuições de 

ambos dão rigor e dignidade filosófica ao pensamento que se pretenda pós-moderno.  

Importante ressaltar também, entre os elementos característicos do pensamento 

vattimiano, a ideia de dissolução da história como curso unitário. Às filosofias da 

história, oriundas da Modernidade, que compreendiam o seu caráter progressivo, 

Vattimo reage com a interpretação de que as mesmas, de maneira quase homogênea – 

não obstante certas diferenciações entre elas – foram determinadas e concebidas sempre 

em função de uma finalidade, um telos que, enquanto vislumbravam a liberdade 

humana, terminaram por excluir todas aquelas culturas que não se punham no centro de 

determinada visão de mundo, a saber, aquela do homem burguês europeu moderno. 

Aquelas filosofias da história – ou, para usar um termo do filósofo francês Jean-

François Lyotard, os grands récits, as metanarrativas – se colocavam, ao reunir a 

humanidade em torno de um ideal específico do humano – aquele moderno europeu – 

como a mais verdadeira, ou mesmo a verdadeira concepção de mundo, eliminando, ou 

simplesmente ignorando todas as demais. O processo dissolutivo da ideia de história 

como curso unitário se dá quando, por diversas transformações ocorridas na cultura 

ocidental, já não podemos mais falar da história como um curso único, que ruma para 

um final. Enquanto uma concepção unitária da história representa sempre, segundo 

Walter Benjamim, um ponto de vista de uma classe dominante, a concepção de uma 

história dissolvida nas pequenas narrativas do cotidiano atenta para o contingente, 

efêmero, para aqueles aspectos considerados “baixos” pela historiografia tradicional, 

como grupos e minorias sociais de todo o tipo, que tem a possibilidade, por meio das 
                                                      
1 VATTIMO, G. Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica [1981]. Trad. esp. Juan 
Carlos Gentile Vítale. Madri: Paidós, 1992, p. 60: “En el Er-eignis, en efecto, en el cual los entes vienen 
al ser, sucede que el hombre es ver-eignet (apropiado) al ser, y el ser es zugeeignet (entregado) al 
hombre”. 
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transformações que caracterizam a Pós-Modernidade, de “tomarem a palavra”, exporem 

suas concepções e visões de mundo. 

O papel determinante desempenhado pelos media no nosso cotidiano acaba por 

representar, no pensamento vattimiano, a dissolução da história como curso unitário, a 

ideia das estruturas estáveis e unitárias da metafísica, bem como a estetização do mundo 

conceitual, distribuído agora por meio de sons e imagens. Pelo tom adotado nas páginas 

a seguir, poder-se-á ter a impressão que se defende aqui uma espécie de filosofia da 

comunicação, dado o tom repetitivo, sobretudo nos capítulos finais, do papel 

desempenhado pelos media na sociedade contemporânea. Reconhecemos que o tom 

pode parecer, por vezes, um tanto apologético; contudo, interpretamos que, na nossa 

atual situação, os media se constituem, como o próprio termo demonstra, enquanto 

mediadores, no momento em que recolhem e transmitem informações dos mais variados 

tipos e formas, representando, assim, o elemento mais imediato daquelas 

transformações ocorridas no âmbito da sociedade e da cultura, sobretudo se 

considerarmos, mais do que as mídias tradicionais – como rádio, televisão, jornal –, o 

papel que um meio mais democrático, como a internet, desempenha hoje. A pluralidade 

cultural, que a antropologia descobriu e a comunicação generalizada evidenciou, 

representa na prática a postura de abertura que a teoria filosófica deve assumir quando 

da ruptura com o pensamento moderno – e metafísico.  

A sociedade da comunicação, de certo modo, pode desempenhar aquele papel 

que a hermenêutica filosófica busca; enquanto “ciência da interpretação”, a 

hermenêutica se baseia não mais numa estrutura mais válida ou mais verdadeira na 

busca pela verdade. Na concepção de uma ontologia debole, fraca, onde “o ser não é, se 

transmite”, o ideal de verdade não passa de uma simples visão de mundo. O papel da 

interpretação é aquele de ser a intermediadora das diferenças. Assim, podemos 

interpretar certa identificação entre a sociedade da comunicação generalizada – marcada 

pelo alastrar-se das interpretações – e a hermenêutica. O fundo e a riqueza do aumento 

das interpretações representam, sob novos aspectos, as possibilidades de emancipação 

do humano.  

Um pensamento ético, ainda presente no pensamento pós-moderno, não é tão 

somente aquele que assume um ideal de humanidade, impondo assim um devir, um 

manual de instruções ao qual todos devam seguir e obedecer as regras, se ainda 

desejarem fazer parte do gênero humano. Uma ética pós-moderna tem a ver com 

oscilação, pluralidade, a compreensão das diferenças. Assim, na intenção de interpretar 
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o pensamento vattimiano e toda a dimensão de pensamento que o circunda, a temática 

aqui abordada – a possibilidade de uma ética como fruto dos efeitos da “estetização 

geral da vida” ocasionada pelo fenômeno da multiplicidade cultural característica de 

nosso período histórico – o que podemos facilmente perceber quando observamos as 

formas e manifestações plurais que se surgem na opinião pública, que fazem sua 

aparição sob diversas formas, sobretudo nas mais modernas expressões tecnológicas, 

como os blogs, as redes sociais, etc. –, que pode nos conduzir a uma emancipação, que 

tem a ver mais com a libertação das diferenças, a tolerância entre os modos diversos de 

vida, antes daquele ideal imperativo baseado no uso da razão – se divide em quatro 

capítulos. 

O primeiro capítulo [Tradição e Secularização: a interpretação do pensiero 

debole], apresenta os pressupostos introdutórios ao pensamento vattimiano: a 

compreensão do ponto de partida, exposta na sua crítica à tradição metafísica e seu 

modelo “violento” de pensar. Isso porque, segundo o autor, em oposição ao pensamento 

antigo e medieval, dotado de uma concepção providencialista da história, a 

Modernidade defende antes uma ideia de fé no progresso, no valor do novo. Desta fé no 

progresso decorre uma concepção também metafísica da história, concepção à qual 

Vattimo se opõe, na medida em que a interpreta a manutenção de certos elementos 

metafísicos nas correntes historicistas. Tal como concebida pela tradição, a história se 

apresenta como um fio condutor das ações humanas, um curso unitário que busca 

adequar todas as formas de humanidade a um único modelo. A crítica de Vattimo então 

se apresenta na negação, ou mesmo na constatação que a história não se apresenta como 

curso unitário, mas sim como uma pluralidade de histórias. A recusa de uma concepção 

unitária da história é relacionada à recusa também de um princípio legitimador, 

característico daquela tradição.  

Diante disso, Vattimo busca corroborar sua concepção retomando autores que se 

punham já em desacordo com o discurso metafísico, como Nietzsche, Heidegger e 

mesmo Gadamer. Assim, o segundo capítulo [A virada do pensamento filosófico: a 

razão como questão] apresenta as bases das quais parte a interpretação vattimiana. Com 

efeito, a interpretação de tais autores – entre outros – busca estabelecer os pontos dos 

quais parte a compreensão filosófica do contexto pós-moderno, no momento em que o 

pensamento rompe com os ideais modernos de racionalidade, verdade, ser. O pensiero 

debole, como compreensão do contexto epocal do ser na Pós-Modernidade, se baseia 
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antes, enquanto ainda supõe uma ontologia também debole, fraca, no caráter 

contingente que o mundo assume hoje.  

A “experiência da oscilação” da qual trata o terceiro capítulo [Pós-Modernidade 

e ontologia fraca: a experiência da oscilação] é a apresentação dos elementos mais 

característicos da Pós-Modernidade: o advento da sociedade da comunicação 

generalizada e a crise das metanarrativas – crise essa que não se constitui apenas pelo 

papel dissolutivo dos mass media, mas também, ou principalmente, por uma série de 

fatores socioculturais que impossibilitaram uma concepção progressista da história 

humana, como fazia crer aquelas narrativas legitimantes. Assim, a oscilação tem a ver 

com a pluralização das narrativas, dos sentidos e racionalidades locais: o processo 

comunicativo dos media das pequenas narrativas propiciou o surgimento de diversas 

culturas e subculturas, até então marginalizadas do processo histórico do Ocidente.  

Por fim, o quarto capítulo [Pensar ainda a emancipação: a experiência pós-

moderna], após os pressupostos considerados nos capítulos anteriores, traz, antes de 

uma exposição do pensamento vattimiano, uma “tese interpretativa”, na qual o processo 

de estetização parece conter um significado ético, diverso daqueles modelos 

característicos daqueles pensamentos éticos por excelência. Com efeito, Vattimo não 

pode sustentar uma pretensão ética em seu trabalho, pelo risco de cair ainda num 

pensamento baseado em um fundamento para validar sua ética. Assim, o que está em 

jogo é o valor ético que representa o processo de estetização, enquanto conciliador da 

heterotopia estética que se revela por meio da pluralidade cultural, bem como a questão 

da estetização geral da vida, em oposição à concepção estética tradicional, que reduzia, 

com ares metafísicos, o ideal de belo a um único princípio. A isso se opõe o processo 

estetizante dos media. Certamente a estetização geral não ocorre ainda como ideal: o 

processo estetizante dos media encontra seus limites no agente realístico por natureza, o 

mercado. Contudo, são essas as nossas possibilidades de emancipação, possibilidades 

essas talvez mais críveis que aquelas propostas pela Modernidade e pela metafísica; por 

meio do diálogo, da interpretação, da libertação das diferenças nos seja dada a 

possibilidade, parafraseando Vattimo, de sermos finalmente humanos.  
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Capítulo I 

Tradição e secularização: a interpretação do pensiero debole 

 
A “ruptura” com o modo de pensar que caracteriza a tradição – de Platão e 

Aristóteles à Modernidade –, exposta sobretudo nos pensamentos de autores críticos 

como Nietzsche e Heidegger, resulta, no pensamento contemporâneo, em um modo 

completamente diverso de conceber a estrutura do mundo. Com efeito, autores das mais 

variadas inclinações se apropriaram destes para reformular o estatuto filosófico – que, 

de certo modo, sofre uma “crise de identidade”, como consequência do advento das 

ciências especializadas. O que está em jogo, a partir de então, não é mais tanto um ideal 

de superação das problemáticas que marcam o discurso da tradição, mas sim a própria 

interpretação do lugar que o pensamento filosófico deve ocupar para poder mesmo ter 

algo a dizer sobre nossa experiência no mundo.  

Gianni Vattimo representa, no pensamento contemporâneo, uma nova 

abordagem da tradição que o precede, rompendo com esta na medida em que interpreta 

seu aspecto “violento” de conceber o mundo. Tendo como base de seu pensamento a 

crítica nietzschiano-heideggeriana à metafísica, Vattimo defende uma ontologia debole. 

Daí propor, seguindo o pensamento de Heidegger, que o ser não é; podemos dizer que 

os entes são; o ser, entretanto, acontece. O ser, compreendido pela tradição em seus 

aspectos de imutabilidade, perenidade, estabilidade, é agora compreendido como 

instável, epocal; o ser é um evento. Pensar uma ontologia de tal modo, desprovida de 

fundamentos legitimantes e validadores, na qual o ser não é mais concebido de maneira 

forte, violenta, não é um fato isolado. É fruto antes da preparação pela qual passa o 

pensamento também já desprovido daquele elemento fundamental – ou seja, o pensiero 

debole.  

O pensiero debole, já destituído dos aspectos que determinaram o modo de 

pensar característico da tradição – aquele modo de conceber a “realidade” em termos da 

adaequatio, a adequação do pensamento à coisa –, pressupõe um novo modo de 

compreender a ontologia. O pensamento concebido em seu aspecto fraco – um 

pensamento que se relaciona por estas mesmas razões, com a hermenêutica do século 

XX – carece de uma lógica da verificação, principalmente se busca ainda uma verdade. 

Entretanto, é exatamente a ideia de verdade que está posta em jogo, por ser 

demasiadamente carregada da violência metafísica que impõe, como se apenas um ideal 

de verdade fosse possível. Em um mundo marcado pela pluralidade, pensar a verdade 
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sob um único viés significa também que a própria história, enquanto lugar da 

representação da diversidade humana no mundo, é violenta, se concebida unitariamente. 

A história que aprendemos na escola, que nos fala de grandes batalhas, de certos modos 

e padrões de vida é ainda uma maneira violenta de ver o mundo, como se a humanidade 

tivesse o dever de se identificar e se adequar aos grandes fatos, dos grandes homens.  

Vattimo concebe que, em seus aspectos fundamentais, a Modernidade chegou ao 

seu fim. “Antes de mais, falamos de pós-moderno porque consideramos que, em 

qualquer dos seus aspectos essenciais, a Modernidade acabou”2. As transformações 

ocorridas no centro da cultura ocidental ao longo das últimas décadas, sobretudo no 

percorrer do século XX, significaram reformulações das mais diversas áreas na sua 

forma de conceber o mundo. Ao interpretar a relevância de tais mudanças, Vattimo 

compreende a Contemporaneidade sob um novo aspecto, diverso daquele que 

caracterizou a Era Moderna.  

Com efeito, a marca da Modernidade era o valor do novo – compreendido como 

uma constante superação, um ir sempre além da condição atual –, sob o ideal de 

progresso. O nosso presente histórico, marcado pela oscilação e pluralidade, seja como 

um sintoma do “caos relativo” que caracteriza nosso tempo, seja pelas múltiplas 

imagens do mundo que o caracterizam, parece justamente ir contra certo ideal de 

progresso (o próprio valor do novo, na busca constante deste, torna-se rotina). Hoje 

podemos perceber que a história não se mostra em um fluxo contínuo rumo ao 

progresso e à libertação do homem, como o pensamento moderno fizera crer. É antes 

um fundo imóvel sobre o qual circulamos – exatamente na fragmentação do mundo sob 

a forma de imagens e sons pluralizados que marcam o modo como se conta a 

“realidade”. A Modernidade houvera destituído o caráter providencialista da história, 

fazendo crer que o homem seria capaz, por meio do uso de sua razão, de alcançar os 

desígnios que a natureza lhe possibilitara. Assim, constantemente em aperfeiçoamento, 

ao longo do curso da história, se tornaria cada vez mais próximo de atingir sua meta, a 

fim de atingir a plenitude de sua essência. Tal era a caracterização do “projeto 

moderno” que, sob muitas correntes e autores, concebia sempre o progresso trazido pelo 

novo.  

Contudo, antes de um caminhar progressivo rumo à perfeita efetivação do devir 

humano, a história se revela – de modo paradoxal – a-histórica (enquanto ausente de 
                                                      
2 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente [1989]. Trad. port. Carlos Aboim de Brito. Lisboa: Edições 
70, 1991, p. 15. 
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uma concatenação lógica entre os fatos). Certamente, acontecimentos como duas 

guerras mundiais e, mais recentemente, o pluralismo cultural que marca nosso cotidiano 

vieram para desmentir ou, ao menos, evidenciar a falácia dos grandes sistemas e das 

crenças do pensamento moderno.  

 
 

1.1 – Tradição metafísica e seus aspectos de violência 

O discurso tradicional da Filosofia – caracterizada como metafísica, tida pela 

tradição como a questão primeira do pensamento filosófico – é, em suma, caracterizado 

pela determinação da necessidade de uma “adequação” a uma estrutura transcendente à 

experiência concreta do homem no mundo. Metafísica é, segundo Vattimo, aquele 

pensamento que busca fazer o homem “conhecer a estrutura necessária do real e 

adequar-se a ela”3, uma estrutura fundamental. Por fundamental, compreende-se o 

“substrato” temático ao qual o pensamento deve se remeter, que marcou todo o modo de 

pensar da tradição metafísica. Já no pensamento grego – sobretudo Platão e Aristóteles 

– a temática metafísica é a grande constante de suas teorias. “Foi ela – metafísica – que 

deu fôlego às pesquisas de Platão e Aristóteles para depois emudecer como questão 

temática de uma real investigação. O que ambos conquistaram manteve-se, em muitas 

distorções e ‘retoques’, até a Lógica de Hegel” 4.  

 

Certamente os dois projetos fundamentais da metafísica, o de Platão 
(que, sobretudo na versão de Plotino, se constitui como ‘henologia’) e 
o de Aristóteles (enquanto ontologia), marcaram toda a tradição de 
pensamento metafísico até a Modernidade5.  

 

A metafísica, expressa no pensamento filosófico, bem quisera buscar um devir, 

um modo como o homem deveria orientar-se e agir no mundo, tal qual um “imperativo” 

que deveria ser seguido, como máximo efeito da racionalidade do homem. O discurso 

metafísico da tradição se difunde nas questões da ética, da epistemologia, ou mesmo da 

política e, mais tarde, já na Modernidade, também da estética. Até mesmo a filosofia da 

história, em sua versão moderna, é dotada de resquícios metafísicos. O fundamento, 

                                                      
3 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 15. 
4 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo [1927]. Trad. port. Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2004, p. 27. Embora a tradução brasileira traga o termo recauchutagem, uso aqui retoque por uma 
melhor aproximação do contexto heideggeriano. 
5 OLIVEIRA, M; ALMEIDA, C; IMAGUIRE, G. “Apresentação”. In: OLIVEIRA, M; ALMEIDA, C; 
IMAGUIRE, G. (Org.). Metafísica Contemporânea. Petrópolis: Editora Vozes, 2007, p. 7. 
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como princípio universal pretendido pelo discurso filosófico, é a instância à qual se 

busca adequar as coisas. Logo, o pensamento metafísico é dotado de um fundamento 

último que, na intenção de determinar um ideal para o homem – o modo como se dá o 

conhecimento, nossas ações no mundo, ou mesmo os critérios de beleza que devemos 

seguir e buscar como ideal a ser alcançado – representa, segundo Vattimo, a violência 

metafísica. Tal violência se dá quando da imposição dos valores “supremos”, uma 

interpretação de unidade ontológica do ser. A multiplicidade do mundo, segundo o 

modo metafísico de concebê-lo, é antes efeito dos “acidentes”; a determinação das 

diferenças é contingente, enquanto a essência, comum a todos os seres, é necessária – e 

una.  

Em Platão a dicotomia entre o mundo suprassensível, inteligível – o mundo da 

essência – e o mundo sensível – o mundo da contingência, dos particulares, mundo no 

qual os homens têm acesso às formas diversas dos objetos por meio da sensibilidade, 

como uma simples cópia, perdida na pluralidade – representa a “superioridade” que a 

essência assume diante da contingência do mundo concreto, marcado pela 

multiplicidade. O caráter metafísico – e consequentemente violento – do platonismo 

reside na pretensão de condicionar o pensamento e a apreensão das coisas do mundo ao 

elemento transcendental do conhecimento puro. O ser das coisas, presente apenas no 

mundo transcendente, é aquele ao qual se reportam os objetos sensíveis do mundo, 

representados sob formas diversas, ainda que obedecendo à forma ideal.  

De outro modo, em Aristóteles o discurso metafísico adquire rigor e pretensão 

universalizante. O caráter essencial que o ser adquire em sua teoria pode até mesmo 

considerar o “ser” polívocamente; no entanto, a multiplicidade do ser obedece a uma 

regra, sua referência a um único princípio, a substância. O ser, mesmo em sua 

multiplicidade, segundo ele, é constituído sempre por uma única natureza.  

 

O ser se diz de múltiplos significados, mas sempre em relação a uma 
unidade e a uma realidade determinada. O ser, portanto, não se diz por 
mera homonímia, mas do mesmo modo como chamamos ‘salutar’ 
tudo o que se refere à saúde: seja enquanto a conserva, seja enquanto a 
produz, seja enquanto é sintoma dela, seja enquanto é capaz de 
recebê-la; ou também do modo como dizemos ‘médico’ tudo o que se 
refere à medicina: seja enquanto a possui, seja enquanto é inclinado a 
ela por natureza, seja enquanto é obra da medicina; e poderemos 
aduzir ainda outros exemplos de coisas que se dizem de modo 
semelhante a estas. Assim também o ser se diz em muitos sentidos, 
mas todos em referência a um único princípio: algumas coisas são 
ditas ser porque são substâncias, outras porque são afecções da 
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substância, outras porque são vias que levam à substância, ou porque 
são corrupções, ou privações, ou qualidades, ou causas produtoras ou 
geradoras tanto da substância como do que se refere à substância, ou 
porque negações de algumas destas ou, até mesmo, da própria 
substância (por isso até mesmo o não ser dizemos que ‘é’ não ser) 6.  

 

Tais considerações, fortemente marcadas pela violência metafísica da imposição 

de valores supremos percorreram a tradição que, herdeira do pensamento grego, 

perpetuou esse modo violento de pensar, submetendo a pluralidade à unidade imutável 

defendida por tal concepção filosófica. A dimensão da influência aristotélica sobre a 

tradição que o sucede, seja na filosofia medieval – no pensamento de Tomás de Aquino, 

e sua fundamentação do ser primeiro e originário (Deus) –, seja no pensamento 

moderno – podemos falar mesmo da Ética de Spinoza, influenciada pela concepção 

aristotélica de substância –, se reflete na busca constante de uma causa última do 

pensamento, aquele remeter-se à instância legitimadora, forte, que lhe dá o aspecto de 

verdade incontestável, sempre é presente.  

Ao propor uma ruptura com o pensamento tradicional, baseado em um 

fundamento, dotado de ares metafísicos, Vattimo defende que “é inegável que o fundo 

da problemática contemporânea de uma superação da metafísica é ético”7 – não mais 

aquela ética normativa, baseada ainda nos princípios racionais da tradição –, antes 

mesmo de uma simples posição teorética. Tal ruptura, como ele defende, se dá porque 

“a metafísica se torna desacreditada, sobretudo, e antes de qualquer coisa, porque a 

indiferença diante a vida do indivíduo, diante dos direitos do contingente e do efêmero, 

é o que sempre constituiu seu conteúdo essencial” 8.Ora, o que é o pensamento da 

tradição senão uma imposição do caráter de necessidade das coisas mesmas – sobretudo 

aquilo que legitima o grande discurso filosófico?  

A tradição epistemológica, também herdeira do pensamento grego, radicaliza a 

questão, e mesmo a polêmica discussão entre empiristas e racionalistas não suplantou a 

centralidade da metafísica nas teorias do conhecimento. A “Idade da Razão”, como 

ficou conhecida a Modernidade, é o momento da fundamentação dos aspectos 
                                                      
6 ARISTÓTELES. Metafísica (Livro Quarto). Org. Giovanne Reale. Trad. port. Marcelo Perine. São 
Paulo: Edições Loyola, 2005, pp.131-133.    
7 VATTIMO, G. Metafísica, violencia, secularización. In: VATTIMO, G. Secularización de la filosofia. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 2001, p.83: “Es innegable, por cierto, que el fondo de la problemática 
contemporánea de una superación de la metafísica es ético”. 
8 VATTIMO, G. Secularización de la filosofía, p. 69: “La metafísica resulta desacreditada además, y 
antes que nada, porque la indiferencia hacia la vida del individuo, hacia los derechos de lo contingente y 
lo caduco, es lo que desde siempre ha constituido su contenido esencial”. 
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transcendentes do conhecimento humano. René Descartes, em suas Meditações 

Metafísicas, manteve o elemento transcendente – e metafísico – do discurso da tradição 

antiga.  

Mesmo empiristas como Hume, conceberam certa “uniformidade” às causas e 

aos efeitos, como se esses tivessem sempre uma razão comum para existir; a natureza 

humana, enquanto característica comum a toda a humanidade, apresenta elementos da 

violência que caracteriza o pensamento metafísico. A experiência da qual tanto se falou 

na corrente empirista se submetia, ainda, a princípios que transcendiam aos fatos 

concretos do mundo, caindo, assim, no absolutismo característico das teses metafísicas 

totalitárias, onde unidade e universalidade são princípios básicos e naturais do mundo. 

 

Toda a gente reconhece que há grande uniformidade nas ações 
humanas em todas as nações e em todas as épocas, e que a natureza 
humana sempre permanece igual em seus princípios e em suas 
operações. Os mesmos motivos produzem sempre as mesmas ações; 
os mesmos eventos resultam das mesmas causas9. 

 

Da disputa entre racionalistas e empiristas surge aquele que, de modo 

significativo, representa o auge do pensamento moderno – não obstante ainda 

fortemente impregnado de caracteres metafísicos. Se entre os gregos a metafísica “deu 

fôlego às pesquisas”, como diz Heidegger, em Kant a metafísica constitui o próprio 

objeto de pesquisa. Para Vattimo, embora aquilo que hoje chamamos de hermenêutica 

seja uma, “mesmo que remota, continuação do kantismo”, “existia ainda a ideia de que 

as estruturas a priori do sujeito fossem iguais em todos os seres racionais 

constituídos”10 concebendo assim, sob a forma de um grande sistema, a unidade da 

forma de pensar. A priori é, em suma, compreender que o entendimento humano é dado 

não em sua historicidade, mas sim em fundamentos já pré-existentes, inatos e universais 

a toda a humanidade.  

 
O que é mais significativo ainda (do que as precedentes 
considerações) é o fato de certos conhecimentos saírem do campo de 
todas as experiências possíveis e, mediante conceitos, aos quais a 
experiência não pode apresentar objeto correspondente, aparentarem 
estender os nossos juízos para além de todos os limites da experiência. 

                                                      
9 HUME, D. Investigação Acerca do Entendimento Humano [1776]. In: Hume – Vida e Obra (Col. Os 
Pensadores) Trad. port. Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 91. 
10 VATTIMO, G. A Tentação do Realismo [2000]. Trad. port. Reginaldo Di Piero. Rio de Janeiro: 
Lacerda Editores: Istituto Italiano di Cultura, 2001, p.25. 
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É precisamente em relação a estes conhecimentos, que se elevam 
acima do mundo sensível, em que a experiência não pode dar um fio 
condutor nem correção, que se situam as investigações da nossa razão, 
as quais, por sua importância, consideramos eminentemente 
preferíveis e muito mais sublimes quanto ao seu significado último, do 
que tudo o que o entendimento nos pode ensinar no campo dos 
fenômenos. Por esse motivo, mesmo correndo o risco de nos 
enganarmos, preferimos arriscar tudo a desistir de tão importantes 
pesquisas, qualquer que seja o motivo, dificuldade, menosprezo ou 
indiferença (Estes problemas inevitáveis da própria razão pura são 
Deus, a liberdade e a imortalidade e a ciência que, com todos os seus 
requisitos, tem por verdadeira finalidade a resolução destes problemas 
chama-se metafísica. O seu proceder metódico é, de início, dogmático, 
isto é, aborda confiadamente a realização de tão magna empresa, sem 
previamente examinar a sua capacidade ou incapacidade)11. 

  

Assim, o pensamento da grande tradição, que se condensa na Modernidade sob a 

forma de uma epistemologia, é aquele que ignora o valor do contingente e assume a 

necessidade como um de seus valores. Contudo, diante das transformações 

socioculturais sofridas ao longo dos últimos anos, como ignorar o valor do contingente 

e do efêmero na sociedade marcada pela oscilação e pelo pluralismo? A instabilidade 

que caracteriza o presente histórico revela exatamente a efemeridade das coisas que, 

instantes depois, voltam a ser vanguarda. A própria vida perde seu valor sagrado, 

assume um papel contingente diante das pretensões metafísicas. Assim como Adorno, 

Vattimo interpreta os eventos ocorridos em Auschwitz como consequência de uma 

concepção demasiadamente racionalista do mundo, universalista, que demostra sua 

indiferença perante a vida dos indivíduos: 

 

Auschwitz, de algum modo, não faz outra coisa senão evidenciar tudo 
isso, ao descarregar sua intolerável violência (...). É difícil dizer se 
‘depois de Auschwitz’ cabe esperar uma mudança de rumo na história 
da violência e da metafísica, distinto e característico de outros 
momentos da história; ou se, pelo contrário, Auschwitz é para Adorno 
nada mais que a manifestação ‘extrema’, porque é mais visível para 
nós, e mais atroz que as outras – guerras, matanças, catástrofes 
naturais – das quais podemos ter experiência ou recordações12. 

 

                                                      
11 KANT, I. Crítica da Razão Pura [1781]. Trad. port. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique 
Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 66. 
12 VATTIMO, G. La Secularización de la Filosofía, p. 69:  “Auschwitz, de algún modo, no hace otra cosa 
que evidenciar todo ello, al desplegar su intolerable violencia (...). Es difícil decir se ‘después de 
Auschwitz’ cabe esperar un cambio de rumbo en la historia de la violencia y de la metafísica, distinto y 
característico respecto de otros momentos de la historia; o si, por el contrario, Auschwitz es para Adorno 
nada más que la manifestación ‘extrema’, porque es la más visible para nosotros, y más atroz que las otras 
– guerras, matanzas, catástrofes naturales – de las que podemos tener experiencia o recuerdos”. 
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De modo emblemático, Auschwitz representaria, segundo Adorno, a posição 

extrema de intolerância às diferenças, uma imposição de pureza, limpeza e ordem, como 

consequência de um modo violento de pensar, aquele pensamento forte que caracteriza 

a tradição. Como bem lembra Bauman, ao citar a autora americana Cynthia Ozick, “A 

Solução Final Alemã era uma solução estética; era uma tarefa de preparar um texto, era 

o dedo do artista eliminando uma mancha; ela simplesmente aniquilava o que era 

considerado não harmonioso”13.  

Esse modo violento de pensar, de impor, é o mesmo que busca a “verdade”, 

como se esta fosse una, como o objeto da metafísica. Quando da tentativa de superação 

de um modo metafísico, quando da atenção maior dada à experiência concreta do 

indivíduo, podemos perceber que a crença em um fundamento não é coerente. Um novo 

modo de secularização se põe, agora com a destituição de todo e qualquer valor 

supremo. Daí o pensamento que se pretende pós-metafísico ser:  

 

um pensamento capaz de se abandonar (sem medos metafísicos, sem 
as atitudes de defesa que se exprimem na redução de tudo a um único 
princípio, na posse do qual nada pode acontecer) à multiplicidade das 
aparências libertadas da condenação platônica, que faz delas cópias de 
um original transcendente, o qual imediatamente impõe hierarquias e 
asceses14. 

 

Com efeito, Nietzsche mesmo já houvera acusado, segundo Vattimo, a 

necessidade de um “desmascaramento” da metafísica; contudo, ainda mais importante 

para isso é o radical “desmascaramento do desmascaramento”, posto que desmascarar a 

metafísica significaria antes uma verdade a ser buscada, alcançada. “Se assim fosse, 

seguiríamos ainda prisioneiros de outra metafísica, de uma teoria que opõe uma 

‘verdade verdadeira’ aos erros que se deve desmascarar, perpetuando o jogo do qual 

querermos nos distanciar por meio de uma debilitação da metafísica”15. A 

“desconfiança” que a metafísica desperta no pensamento contemporâneo não é por 

“razões de conhecimento”; a desconfiança se baseia, sobretudo, em razões éticas. 

                                                      
13 BAUMAN, Z. O mal-estar na Pós-Modernidade [1997]. Trad. port. Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.13.  
14 VATTIMO, G. As Aventuras da Diferença [1980]. Trad. port. José Eduardo Rodil. Lisboa: Edições 70, 
1988, p. 10. 
15 VATTIMO, G. La Secularización de la Filosofía, p. 64: “Si así fuera, seguiríamos estando prisioneros 
de otra metafísica, de una teoría que opone una ‘verdad verdadera’ a los errores que se deben 
desenmascarar, con lo que se perpetúa el juego del que queremos apartarnos por medio de nuestro 
alejamiento de la metafísica”.  
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Exatamente pela indiferença da metafísica perante a vida dos indivíduos, pelo excesso 

de racionalismo que é sua própria constituição, a metafísica se caracteriza por ignorar 

completamente o efêmero, o contingente. Assim, a superação da metafísica representar, 

além daquela motivação ética, também uma motivação religiosa. Religiosa porque tem 

em Deus a síntese de todos os valores. Daí a secularização – enquanto fé no progresso 

antes mesmo da providencia divina – representar um passo decisivo para a superação da 

metafísica.  

 
 

1.2 – Modernidade e Secularização 

Entre as características da Modernidade, podemos dizer que “ser moderno” está 

entre as mais relevantes. Ser moderno significa, até mesmo em nosso uso cotidiano do 

termo, “ser novo”, superar valores do passado, ou mesmo a necessidade de apresentar 

sempre uma novidade em relação ao existente; em suma, “a modernidade é a época em 

que o fato de ser moderno se torna um valor determinante”16.  

 

Em maior ou menor grau, esta consideração ‘eulógica’, elogiante, do 
ser moderno é aquilo que, na minha opinião, caracteriza toda a cultura 
moderna. Tal atitude não é tão evidente desde finais de Quatrocentos 
(quando ‘oficialmente’ se dá início à idade moderna), ainda que, desde 
então, por exemplo, na nova maneira de encarar o artista como gênio 
criador, se desenvolva cada vez mais o culto do novo, do original, que 
não existia nas épocas precedentes (épocas em que a imitação de 
modelos era um elemento de extrema importância). Com o passar dos 
séculos, tornar-se-á cada vez mais claro que o culto do novo e do 
original na arte se relaciona com uma perspectiva mais geral, a qual, 
como acontece na idade do Iluminismo, considera a história humana 
como um processo de emancipação progressivo, como uma cada vez 
mais perfeita relativização do homem ideal (o texto de Lessing sobre 
A educação do gênero humano, 1780, é uma expressão típica desta 
perspectiva). Se a história tem este sentido progressivo é evidente que 
terá mais valor aquilo que está mais ‘avançado’ em termos de 
conclusão, aquilo que está mais próximo do termo do processo17.  

 

Assim, a Modernidade pode ser concebida como o período da marcha do homem 

rumo ao progresso. As consequências que tal progresso pressupunha se apresentavam 

em seu âmbito epistemológico, ético, político. A crença no progresso acabou por 

determinar a essência mesma do projeto moderno. As filosofias emancipatórias que 

falavam de uma emancipação progressiva do gênero humano, como se a história 
                                                      
16 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 9. 
17 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 9-10. 



23 
 

conduzisse o homem rumo à completa elucidação de sua condição e propiciasse sua 

saída da mesma. Como exemplo de tal perspectiva, podemos considerar O que é o 

esclarecimento?, opúsculo do período pré-crítico de Kant onde, segundo o autor, “se 

nos perguntarmos se vivemos em uma época esclarecida, responderíamos que não; 

vivemos sim uma época de esclarecimento”18. O que está em questão no pensamento da 

Modernidade é, sobretudo, o modo de viver historicamente, que perpassa a filosofia e 

desemboca sobretudo nas ciências modernas. O antropocentrismo, a valorização da 

racionalidade humana e a crença na história como fruto do desenvolvimento intelectual 

do homem representam a ruptura com as eras antiga e medieval, onde o culto ao mito, a 

providencia divina e sua ação sobre o futuro dos homens eram os valores em voga. 

Enquanto medievais consideravam a história humana rumo ao Juízo Final – quando o 

Deus criador do reino dos céus desceria à terra e libertaria o homem de sua condição 

mortal por meio da redenção e remissão dos pecados, ascendendo ao paraíso –, 

modernos consideravam a história como o caminho do desenvolvimento da 

racionalidade do homem, progressivamente até sua total libertação da sua condição de 

“menoridade”. A filosofia da história – oriunda do pensamento iluminista de Voltaire, 

que cunhou o termo em sua obra homônima, percorrendo toda a epopeia da 

modernidade – sintetiza, em suma, toda a crença no valor do novo e do progresso, que 

conduziriam o homem à emancipação e plenitude das faculdades racionais.  

Assim, segundo Vattimo, “a Modernidade é a época para a qual o ser moderno 

se torna um valor, ou melhor, o valor fundamental, a que todos os demais são 

referidos”19. Ser moderno implica, portanto, uma ação de secularização: a racionalidade 

moderna, e a consequente fé no progresso, representam um ir além da crença na fé 

teológica:  

 

Um primeiro nexo, muito simples e evidente, entre Modernidade, 
secularização e valor do novo se revela, pois, quando se esclarece que: 
(a) a Modernidade se caracteriza como a época da Diesseitigkeit, do 
abandono da visão sagrada da existência e da afirmação de esferas de 
valor profanas, isto é, em suma, da secularização; (b) o ponto chave da 
secularização, no plano conceitual, é a fé no progresso (ou a ideologia 
do progresso), que se constitui mediante uma retomada da visão 

                                                      
18 KANT, I. Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? In.: KANT, Immanuel. Filosofia de la 
Historia. Org e trad. esp. Emilio Estiú. Buenos Aires: Editorial Nova, 1964, p. 64: “Luego, si se nos 
preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada? responderíamos que no, pero sí en una época de 
ilustración”.  
19 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna [1985]. 
Trad. port. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 97.  
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hebraico-cristã da história, da qual se eliminam ‘progressivamente’ 
todos os aspectos e referências transcendentes; já que, precisamente 
para escapar do risco de teorizar o fim da história (que é um risco, 
quando não se crê mais numa outra vida, no sentido pregado pelo 
cristianismo), o progresso se caracteriza cada vez mais como um valor 
em si; o progresso é progresso quando caminha na direção de um 
estado de coisas em que um progresso ulterior é possível, e nada mais; 
(c) essa extrema secularização da visão providencialista da história 
equivale simplesmente a afirmar o novo como valor, e como valor 
fundamental20.  

 

À medida que nos distanciamos da Modernidade, podemos perceber e 

compreender suas características mais próprias: o “ser moderno”, surge quase como 

identificação do “ser novo”, da “novidade”; “a essência do moderno só se torna 

verdadeiramente visível a partir do momento em que, de algum sentido que deve ser 

esclarecido, o mecanismo da Modernidade se distancia de nós”21. O processo de 

secularização representa que o valor a ser cultuado é o valor do novo, enquanto a fé só 

crê ser possível o progresso. “Secularização, como moderno, é ao mesmo tempo um 

termo que descreve o que aconteceu em certa época e que é assumido como seu caráter, 

e o ‘valor’ que domina e guia a consciência da época em questão, sobretudo como fé no 

progresso”.22 Daí que, para Vattimo, a identificação entre ser e “valor do novo” na 

Modernidade se dá exatamente pela fluidez característica desse momento na história.  

 

Modernidade e moda não tem um vínculo apenas terminológico e 
nominal: modernidade também é – e é em primeiro lugar – a época em 
que a maior circulação de mercadorias (Simmel) e das ideias, e a 
maior mobilidade social (Gehlen) focalizam o valor do novo, 
predispõem as condições para a identificação do valor (do ser mesmo) 
com a novidade23. 

 

Segundo Vattimo, ao caracterizar-se pelo novo enquanto valor ao qual todos os 

outros se referem, o pensamento moderno abandona uma visão providencialista da 

história, passando a afirmar a esfera “profana” da vida. Isso porque, ao subtrair os 

aspectos transcendentes da história e da evolução do homem, valoriza-se seu avanço 

racional, seu constante e progressivo domínio sobre a natureza e a harmonia sobre sua 

própria natureza. Esse momento da secularização é a crença – ou, nos termos que 

                                                      
20 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 99. 
21 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 102. 
22 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p.97. 
23 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 97. 
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Vattimo interpreta, fé – na constante superação, fé que um estado ulterior das coisas é 

sempre possível. E a ruptura com uma concepção providencialista da história não é 

mera consequência do antropocentrismo: a própria condição de uma visão hebraico-

cristã é superada, pois o valor em si passa a ser o “novo”, e não mais a elementos 

transcendentes, como a crença em outra vida – tal qual defende o cristianismo.  

Contudo, percebe-se que “seja na ‘rotinização’ do progresso científico-

tecnológico-industrial, seja no deslocamento do patos do novo para o território das 

artes, tem-se uma verdadeira dissolução do próprio progresso”24. Isso porque a própria 

valorização do novo, a ideologia que o torna valor máximo, se torna rotina. Isso ocorre 

na medida em que, nas ciências e na tecnologia – que nasce e se desenvolve de maneira 

primorosa na idade moderna –, o valor do novo é uma meta a ser alcançada; é antes um 

valor natural, intrínseco à sua lógica interna. “O novo na ciência, na técnica, na indústria 

significa a pura e simples sobrevivência dessas esferas de atividade”25. Com isso, a 

banalização do caráter de novidade dentro das esferas da ciência e da técnica conduz à 

secularização da própria ideia do novo dentro do pensamento moderno. É como se o 

valor do novo já não representasse mais uma novidade. Contudo, as artes, segundo 

Vattimo, antes mesmo das ciências e da técnica, que se encontram livres do 

“arraigamento metafísico” apenas hoje, já haviam se libertado ainda dentro do processo 

da Modernidade, pois “sofrem um processo de secularização ainda mais radical do que 

aconteceu na passagem da fé na história da redenção à ideologia profana do 

progresso”26. 

 

A própria secularização, em suma, contém uma tendência dissolutiva, 
a qual se acentua com a passagem do patos do novo para o campo da 
arte, que é, de per si, um campo periférico, segundo (Arnold) Gehlen, 
e no qual, portanto, se extremiza a necessidade de novidade e, ao 
mesmo tempo, o progressivo devir inessencial dela. Que a 
secularização como afirmação de leis próprias nos vários campos e 
esferas da experiência seja uma ameaça à noção de progresso, na 
medida em que é capaz de chegar a torna-la vã, pode-se ver 
confirmado na preocupação com que um pensador como Bloch, que 
quer manter-se fiel à visão de um curso progressivo e emancipatório 
da história, contemplou as ‘diferenciações no conceito de progresso’, 

                                                      
24 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 100.  
25 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 100.  
26 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 100.  
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procurando apreender, mesmo se na multiplicidade dos tempos 
históricos ligada à conflitualidade das classes, um fio unitário27.  

 

Tais características, ainda próprias da dinâmica moderna, só se tornam visíveis à 

medida que nos afastamos dela – Modernidade. Assim percebemos que a dissolução da 

ideia de progresso traz consigo a dissolução também do valor do novo. Na sociedade de 

mercado e da comunicação de massa – que, podemos dizer, é também a sociedade 

marcada pelo alastrar-se das interpretações, da hermenêutica –, as artes tiveram de 

abandonar sua “máscara metafísica” (a busca por uma validade da existência). E o 

consequente “abandono” da ideia de progresso traz também consigo, de modo 

consequente, a ruptura com certa concepção unitária da história. Só se pode conceber a 

história como curso unitário quando se interpreta como um rumo progressivo, uma 

concatenação dos fatos do mundo. Assim, com a quebra da ideia de progresso e a 

ruptura de uma concepção unitária da história, abre-se caminho para pensar de maneira 

a-histórica, em uma situação de crise do historicismo – ainda metafísico.  

 
 

1.3 – Crise do historicismo em seu aspecto metafísico 

“Uma das caracterizações mais aceitas da Pós-Modernidade talvez seja aquela 

que a vê como o fim da história”28. Para Vattimo, a crítica da filosofia contemporânea 

que concebe um fim da história é antes a crítica ao historicismo, que concebia os mais 

diversos eventos humanos como vinculados a um curso unitário da história. A História, 

concebida tradicionalmente pela historiografia – que tem seu desenvolvimento na 

Modernidade – sempre fora compreendida como um curso unitário. De tal modo, 

podemos interpretá-la como um resquício – se não a própria manifestação – de um 

pensamento metafísico, ainda vinculado aos grandes valores da Modernidade, como 

novidade, progresso, superação (o modo de pensar que visa sempre um já possível 

estado ulterior das coisas). A ideia de História concebida pela tradição – a interpretação 

de uma sucessão lógica da cadeia de acontecimentos, como se os fatos estivessem em 

uma concatenação necessária – nos parece ainda fortemente arraigada de valores 

daquela violência impositiva da metafísica. Conceber assim a história é a marca da 

Modernidade – embora a dimensão histórica do mundo tenha se dado ainda em final da 

                                                      
27 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p.101. 
28 VATTIMO, G. Etica dell’interpretazione. Turim: Rosenberg & Sellier, 1989, p. 13: “Una delle 
caratterizzazioni più accettate della postmodernità, è, forse, quella  che la vede come la fine della storia” .  
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Idade Média, já nas primeiras aventuras marítimas transnacionais; certamente “foi só o 

grande comércio, na forma iniciada a partir do século XII pelas cidades italianas, 

flamengas, hanseáticas, com o desenvolvimento concomitante do crédito e dos seguros 

marítimos, que promoveu o futuro ao nível de dimensão constitutiva”29.  

Contudo, a dimensão histórica parece assumir seu aspecto unitário apenas no 

pensamento moderno, que se caracteriza como “época da história”, ao conferir um 

alcance ontológico à história. Isso porque a história passa a ser concebida tal qual o ser 

fora para a grande tradição: dotado de uma estrutura estável, universal. Unidade, 

estabilidade, sempre foram as características do ser da metafísica. A história assim 

concebida é aquela que ordena os acontecimentos em torno de um ponto central sobre o 

qual se edificam, se ordenam todos os demais, ou a partir do qual a história “progride”. 

Por essa mesma razão pensamos a história como algo que parte de um dado concreto 

ordenado – o  nascimento de Cristo, por exemplo, que julgamos ser o ano zero de nossa 

era. Somando a isso, podemos interpretar que a história – sempre em sua concepção 

unitária – é a história do povo europeu, que culmina com a ascensão da burguesia, 

quando esta vira classe social dominante do poder. Importante recordar aqui o texto de 

Benjamim Sobre o conceito de História (também conhecido como as Teses sobre a 

história). Para ele, a história concebida unitariamente é um discurso construído para 

privilegiar grupos e classes dominantes; constitui um perigo na medida em que o 

materialismo histórico busca aquela “imparcialidade”: “o perigo ameaça tanto a 

existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: 

entregar-se às classes dominantes, como seu instrumento”30.  

 

O perigo é duplo: transformar tanto a história do passado – a tradição 
dos oprimidos – quanto o sujeito histórico atual – as classes 
dominadas, “novos destinatários” dessa tradição – em instrumento nas 
mãos das classes dominantes. Extirpar a tradição ao conformismo que 
se quer dominar é restituir à história – por exemplo a da Revolução 
Francesa ou a de 1848 – sua dimensão de subversão da ordem 
estabelecida, edulcorada,, obliterada ou negada pelos historiadores 
‘oficiais’. Somente assim o adepto do materialismo histórico pode 

                                                      
29 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 103-104. 
30 BENJAMIM, W. Sobre o conceito da História. In: BENJAMIM, W. Magia e técnica, arte e política: 
ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. port. Sergio Paulo Rouanet. 7ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2008, p. 224.  
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‘atear o passado a centelha da esperança’ - uma centelha que pode 
incendiar a pólvora no presente31. 

 

O que de fato a história tradicional nos legou? Começamos por aprender a 

história dos grandes impérios – europeus –, estudamos sua ascensão e decadência, e 

continuamente, o processo histórico do homem europeu rumo ao progresso. Mesmo a 

história dos outros continentes, como a África, América e Ásia, passam a ser considerar 

somente após o contato com o homem europeu. Daí os nomearmos como Novo, 

Novíssimo Mundo – conforme a época do “descobrimento” se contextualize dentro da 

Modernidade. A história pré-colombiana da América passou a ser considerada apenas a 

partir do desenvolvimento da Antropologia, da Arqueologia e ainda de outras ciências 

com interesses nas culturas ditas “primitivas” do continente. A violência desse modo 

(europeu) de compreender o mundo é facilmente percebida nas missões das 

Companhias Jesuíticas que, em nome de Deus, dos “bons costumes” – e também do 

progresso –, chegaram ao continente sul-americano para educar os povos “bárbaros”, 

submetendo-os à religião predominante entre os povos europeus.  

A tese proposta por Vattimo é aquela que, baseada na interpretação das 

consequências oriundas do advento dos meios de comunicação de massa – os mass 

media –, falar de um curso unitário da história mostra-se problemático. Isso porque os 

media propiciam antes uma experiência a-histórica, na medida em que rompem com 

certa ideia de uma cadeia lógica dos fatos, possibilitam uma experiência de “fim da 

história”. Eis aqui um dos pontos que determina a passagem da Modernidade ao 

momento dito pós-moderno: enquanto a Modernidade se põe como a época da história, 

a Pós-Modernidade vem negar o caráter progressivo da história, defendendo antes uma 

posição na qual a história, concebida tradicionalmente, perde sua razão de ser, uma vez 

que os fatos já não se mostram mais logicamente relacionados; pelo contrário, a 

experiência proporcionada pelos media é antes a de oscilação, um caos relativo que 

demonstra certo aspecto de erosão do princípio de realidade, ausência de uma cadeia 

lógica dos acontecimentos.  

Por fim da história – enquanto historicismo que causa a doença histórica da qual 

falava Nietzsche32, uma vez que o “excesso de concepção historiográfica destrói a 

                                                      
31 LOWY, M. Walter Benjamim: aviso de incêndio. Uma releitura das teses “Sobre o conceito de 
história” [2001]. Trad. port. Marcos Lutz Müller. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 66.  
32 NIETZSCHE, F. Escritos sobre História. [1872-1889]. Trad. port. Noéli Correia de Melo Sobrinho. 
Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005. Com efeito, Nietzsche pretende uma crítica ao 
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capacidade de criar uma nova história”33 – temos a compreensão de que os aspectos que 

fundamentam uma compreensão da história como curso unitário e progressivo já não 

cabem mais à experiência de nosso presente histórico, dado que os media 

desempenharam um papel determinante na dissolução da realidade, ao conectar fatos e 

acontecimentos dos mais remotos cantos do planeta em uma mesma página de jornal ou 

revista, ou em um mesmo bloco dos telejornais. Sabemos da crise nas bolsas de valores 

dos Estados Unidos e da Ásia ao mesmo tempo em que nos relatam o agravamento do 

efeito estufa como resultado do aumento da emissão de gases e resíduos poluentes em 

decorrência do crescimento descontrolado e irresponsável da produção industrial.  

Assim, os media representam uma multiplicação vertiginosa das imagens e 

visões de mundo, das Weltanschauugen. A lógica do mercado da informação necessita 

que “tudo” se torne objeto de informação, principalmente na era da telemática – os 

meios de comunicação eletrônicos, como a televisão e a internet, por exemplo –, uma 

vez que sua própria natureza indica simultaneidade e fluidez das informações. A 

possibilidade ilimitada de tais meio comunicarem conteúdos das mais diversas culturas 

e subculturas, desconsideradas até então do grande processo histórico – basta considerar 

que a história se constrói baseada nos grandes acontecimentos, nos grandes homens, e 

os aspectos mais simplórios da vida concreta são simplesmente ignorados do processo 

histórico – passam a ter uma visibilidade nunca antes obtida. Ora, se assim o é, estamos 

então em condições, finalmente, de construir uma verdadeira história universal, na qual 

todos possam dar sua versão da “realidade”, ou ao menos participar da construção de 

uma historiografia da humanidade. Entretanto, o papel exercido pelos media parece ser 

exatamente oposto àquele que poderia ser o ideal de sua função: narrar o cotidiano e 

permitir, enfim, tal história universal.  

Pensador de orientação diversa daquela de Vattimo, Remo Bodei também reflete 

sobre as possibilidades da construção de uma história universal; enquanto Vattimo, após 

                                                                                                                                                            
excesso de historicismo que marca a sociedade do século XIX. Doença histórica é, para Nietzsche, o 
fenômeno que corrói a sociedade moderna; enquanto o animal no campo contempla apenas o horizonte 
mais imediato aos sentidos, o homem olha para trás e arrepende-se do que não foi, lamenta por seus erros 
e prejuízos. Cf.: p. 71: “O animal vive de maneira a-histórica: ele está inteiramente absorvido pelo 
presente, tal como um número que se divide sem deixar resto (...). O homem, ao contrário, se defende 
contra a carga sempre mais esmagadora do passado, que o lança por terra ou o faz curvar, que entrava 
sua marcha como um tenebroso e invisível fardo”.  
33 VATTIMO, G. As Aventuras da Diferença, p. 23. 
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as críticas ao historicismo, ainda pensa um novo modo de conceber a história, Bodei 

pensa antes que a história, na contemporaneidade, perde seu sentido34:  

 

Pela primeira vez estamos virtualmente em condições de apreender a 
história contemporânea como um todo. O que constituía há um tempo 
o postulado da obra de Políbio (a convicção de que a política de Roma 
tivesse feito ex pluribus unum, de muitas histórias locais uma única 
história) transformou-se em conhecimento do mais vasto processo de 
‘globalização’ que se realiza hoje sob os nossos olhos e que abarca 
todos os aspectos da existência. Contudo, devemos registrar uma 
espécie de estrabismo perceptivo, porque, de um lado, assistimos ao 
avanço da ‘globalização’, de outro, ao fechamento em si mesmo de 
culturas locais e a sua vontade de contrair-se à homologação 
planetária (mesmo se, em si mesma, a divergência não constitua um 
valor negativo e não está dito que uma humanidade feliz, ou uma 
humanidade pacificada deva forçosamente ser uma humanidade que 
convirja para objetivos comuns). Desta perspectiva, pode-se dizer que 
a ausência do sentido histórico depende do fato que se perdeu de vista 
qualquer processo unitário da história sob a guia de um bem 
individualizado protagonista. Isto é, faltam os critérios de seleção 
implícitos nos modelos que interpretavam o processo histórico como 
processo unitário guiado por macrosujeitos (...). Abre-se assim um 
espaço no qual tem lugar a difícil passagem para outros critérios de 
seleção, justamente, ‘estrábicos’ ou ainda não estabelecidos. As razões 
deste estrabismo dependem, de um lado, do relevo obtido pelas 
tendências à ‘globalização’, em cujo quadro unificador interagem 
entre si as diversas histórias humanas antes completamente separadas, 
e, por outro, delas continuarem a permanecer fragmentárias, não 
coordenadas e, às vezes, contrapostas a uma história geral que perdeu, 
em parte, o próprio fascínio. Isso ocorreu de maneira dupla: porque o 
seu movimento unificador não segue mais a lógica da consciência 
coletiva (como na palavra de ordem: ‘Proletariado de todos os países, 
uni-vos!’); porque os efeitos do mercado mundial parecem não 
favorecer a expansão da democracia e a participação de todos os 
homens, com igual dignidade, na construção de um destino comum. 
Disso resultou, por repercussão, uma espécie de parcial introflexão do 
movimento histórico, quer dizer a falta do interesse na integração das 
histórias locais numa história mundial, e o surgir no seu lugar de uma 
aguda desconfiança com relação aos processos de globalização e 
modernização. Dado que estes se apresentam como rolos 
compressores capazes de aniquilar cada diferença, crescem, por parte 
de muitos povos e grupos, as reivindicações de autonomia com 
relação a história mundial35. 

 

Embora as questões de Bodei pareçam caminhar em outra direção, interpretamos 

sua compreensão, da ausência de um caráter unitário da história, assim como 

                                                      
34 Conferir sobretudo o Capítulo III, Mass media e outros sentidos, deste trabalho. 
35 BODEI, R. A História tem um sentido?[1997]. Trad. port. Reginaldo Di Piero. Bauru: EDUSC, 2001, 
pp. 77-79. 
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compreende Vattimo, na era em que as tecnologias de comunicação possibilitam como 

nunca antes tal feito, também como um efeito imediato dos paradigmas característicos 

de nossa era. Então, porque não podemos falar, quando finalmente é possível, de uma 

história universal? O fato é que, embora a imagem do mundo seja constituída por pontos 

de vista descentralizados, representantes das mais diversas comunidades e grupos de 

sentidos, falar de uma história universal se torna problemático exatamente porque a 

história perde seu caráter tradicional. Pensada metafisicamente, a história parecia um 

curso dirigido a uma finalidade: a perfeita realização do homem e a libertação de sua 

condição de menoridade (Kant). Porém, a experiência pós-moderna se caracteriza antes 

por uma ausência da linearidade dos fatos comunicados, e a falta de uma lógica na qual 

se concentrem os acontecimentos narrados acaba por proporcionar um fenômeno que 

também caracteriza a sociedade pós-moderna: a quebra com uma ideia de “realidade”.  

Realidade é, no discurso metafísico, o todo do mundo sob o qual age o homem, e 

à qual o homem deve se adequar – a estrutura necessária da qual fala Vattimo, 

remetendo-se à tradição. Se, para Hegel, real e racional são identificáveis, talvez não 

devêssemos discordar, se compreendermos que nenhuma dessas duas estruturas fortes –

e violentamente metafísicas – tem qualquer sentido no seio da cultura contemporânea. 

“Se com a multiplicação das imagens de mundo perdemos o ‘sentido da realidade’, 

como se diz, talvez não seja, afinal, grande perda”36. O mundo “real”, do qual tanto nos 

falou a metafísica, ordenado por um eixo central sob o qual girava o todo do mundo – 

sob a forma de uma história universal –, explode sob a forma da multiplicidade de 

“racionalidades locais”, comunidades e grupos de sentido, aqueles excluídos do fazer 

história de outrora. O problema histórico, já apontado por Nietzsche, é aquele que, 

causa a “doença histórica”, pois a degeneração do espírito quando consumido pela febre 

que representa o historicismo na Modernidade: 

 

Não queremos servir à história senão na medida em que ela sirva à 
vida. Mas, logo que se abusa da história ou que lhe atribuímos muito 
valor, a vida se estiola e se degenera; e este é um fenômeno do qual é 
agora preciso, por mais doloroso que possa ser, tomar consciência, 
examinando alguns sintomas muito evidentes da nossa época.37  

 

                                                      
36 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 16.  
37 NIETZSCHE, F. Escritos sobre História, p. 68.  
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O abandono da dimensão histórica, que certamente não se dá por um plano dos 

mass media, simplesmente ocorre na sua ação de narrar os acontecimentos do cotidiano, 

acaba por ocasionar um fenômeno só possível na sociedade da comunicação 

generalizada: o fenômeno do desenraizamento. Desenraizamento significa o 

desprendimento, a compreensão que a dimensão histórica na qual se está encerrado é 

apenas um horizonte interpretativo, entre tantos outros. Agora, com a pluralidade 

cultural proporcionada pela sociedade da comunicação, é possível ao homem libertar-se 

por meio da compreensão das diferenças, perceber o mundo em sua pluralidade, sua 

multiplicidade cultural, quando da ruptura com uma concepção de racionalidade total da 

humanidade.  Para Vattimo, está a surgir, por ação dos meios de comunicação, um 

modo outro de se pensar a emancipação do homem. Esse fenômeno, da evidência das 

múltiplas visões de mundo, revela a “contingência, a relatividade, o caráter não 

definitivo do mundo ‘real’ dentro do qual está encerrado”38. Se a história, em seu caráter 

metafísico, perde sua razão de ser enquanto tal, o fim de uma história universal é, em 

suma, o fim da ideia de um fundamento que baseia os grandes sistemas.  

 
 

1.4 - A crítica vattimiana ao fundamento 

Na base de um pensamento que se ponha como “fraco” (o pensiero debole), está 

a constatação do aspecto de violência da tradição metafísica e a consequente denuncia 

desta violência. Podemos constatá-lo no processo de secularização do discurso 

filosófico e na interpretação de um “fim da história” contida na teoria vattimiana; mas 

esta contém, sobretudo, o cerne de uma crítica feita ao fundamento, que constitui, dentro 

da tradição, aquela forma de pensamento da adaequatio – a adequação do pensamento à 

coisa; neste caso, o próprio fundamento. Assim Vattimo, partindo da interpretação das 

premissas assumidas anteriormente por Nietzsche – e a “situação em que o homem rola 

do centro para X”39 – e Heidegger – a quem “só é possível o homem rolar do centro 

para X porque ‘do ser como tal nada mais há’”40–, defende um niilismo que interpreta o 

novo contexto ontológico como aquele no qual “o homem rola do centro para ‘x’ 

porque do ser como tal, nada mais há”. O discurso da tradição é um discurso que traz, 

de uma maneira ou outra, um elemento fundamental, um princípio fundante que 

                                                      
38 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 18. 
39 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 3-4. 
40 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 4.  
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“legitima” o argumento. É o aspecto mais característico do discurso filosófico, que se 

pretende – da Grécia Antiga a Hegel –, um discurso da totalidade, universal, capaz de 

dar conta do todo do mundo. De fato, recorrer ao elemento fundamental é um apelo que 

busca evitar “certezas não precárias”, ou ainda, nos dizeres da corrente analítica do 

século XX, a validade do conhecimento. Assim, o pensamento remete constantemente 

ao fundamento para poder dar legitimidade e validado ao que profere.  

Como visto anteriormente, o princípio fundamental, aquele que moveu as 

pesquisas metafísicas da tradição desde seu início era, com vistas à validação do 

discurso – ou mesmo, dentro daquela lógica que é propriamente moderna, da superação 

do estado de coisas anteriores –, a referência à sua condição transcendental, como que 

para dizer que a validade do conhecimento, ou mesmo da estrutura estável do ser, da 

qual falava a ontologia clássica, era de uma dimensão para além da nossa condição 

limitada de mortalidade. Assim, sintetizados sob o conceito de Deus, o fundamento – 

enquanto o valor ao qual se remete o pensamento metafísico – se constitui como 

instância máxima à qual se relacionam todos os valores, ou ainda: “o Deus como ato 

puro de Aristóteles e da tradição metafísica é precisamente ato puro uma vez que está 

todo em ato, todo ‘realizado’, é uma presença totalmente completa como tal”41. 

A violência metafísica se dá em nome de um fundamento, pois é ele que modela 

um ideal em torno do qual todos os outros valores e ideias devem partir, tal qual uma 

meta a ser atingida pela totalidade dos homens. É a absoluta negação da epocalidade, 

historicidade e culturalidade de todo e qualquer indivíduo, pois estabelece um dever-ser 

a ser alcançado, uma meta a ser cumprida. Daí a recorrente referência feita por Vattimo 

a autores como Nietzsche e Heidegger. Segundo sua concepção, ambos esforçaram-se 

por demonstrar uma ontologia na qual o ser não reflete estruturas estáveis, não se 

fundamenta em princípios universalizantes. Tem a ver antes com a oscilação, com um a 

interpretação do ser em seu evento.   

A representatividade da “morte de Deus” em Nietzsche significa o abandono, a 

despedida dos valores supremos, fundantes, sob os quais se baseou o pensamento 

metafísico, sobretudo na Modernidade. Assim, “o saber não precisa mais chegar às 

causas últimas, o homem não precisa mais crer-se uma alma imortal, etc.”42. De acordo 

com a teologia cristã, a imortalidade da alma pressupõe um retorno à sua origem: Deus. 

                                                      
41 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger [1971]. Trad. port. João Gama. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 
68.  
42 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 9. 
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Daí Deus, enquanto fundamento, valor supremo, significar origem, significado este 

comum a toda espécie de fundamento. O fundamento da concepção iluminista da 

história, do progresso das ideias e, consequentemente, do homem, remete ainda à forma 

de um retorno do pensamento à sua origem. Afinal, os aspectos seculares da história – a 

tradição hebraico-cristã e a história da salvação, pecado, redenção e juízo final – se 

mostram profundamente arraigados no pensamento historiográfico da Modernidade. 

Sob a forma dos princípios a priori, o pensamento volta sempre às categorias já 

existentes, inatas, inerentes à forma humana de pensar e conceber o mundo.  

No contexto do presente histórico, na era da comunicação de massa e das 

diversas visões de mundo que transmitem simultaneamente as mais diversas expressões 

culturais, além do domínio da técnica, pensar conforme um fundamento, segundo 

Vattimo, revela-se problemático. O pensamento não se remete mais ao fundamento; 

antes, “significa reconhecer que, segundo Heidegger, na época da metafísica realizada, 

isto é, no mundo da total organização técnica do ente, o pensamento nada mais tem a 

fazer do que dedicar-se inteiramente à tarefa do domínio técnico do mundo”43.  

Com efeito, a sociedade da técnica não pressupõe mais um ser originário ao qual 

se remete toda e qualquer forma de pensar; tem a ver antes com uma especialização do 

conhecimento, um remeter-se a especificidade do objeto a ser dominado, antes de 

significar o conhecimento da totalidade. A técnica representa o abandono do 

conhecimento racional; ela não pressupõe conhecimento e razão, mas sim um 

“mecanicismo” do pensamento. Como consequência do predomínio da técnica, da 

sociedade da comunicação generalizada, e todos os outros elementos que caracterizam a 

cultura contemporânea, pensar o ser como estrutura estável, já não é mais possível. A 

“fraqueza” das estruturas ontológicas, evidenciada com a dissolução dos grandes 

sistemas da tradição, nos propicia compreender que o próprio ideal de verdade, aquela 

verdade defendida e buscada por estes mesmos sistemas, ainda vinculada à adaequatio, 

surge agora em seu aspecto “fraco”, destituída daquela necessidade de uma validação.  

Tido como o pensador da “fraqueza do pensamento”, Vattimo interpreta que o 

ideal de verdade, baseado na experiência do presente, “não é o pensamento que 

‘fundamenta’, como pensa a metafísica, também em sua versão kantiana; é antes aquele 

                                                      
43 VATTIMO, G.. As Aventuras da Diferença, p. 120.  
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que, exibindo a efemeridade e a mortalidade como próprias do ser, opera um 

desfundamento” 44.  

 

A base desta fraqueza do pensamento nos confrontos do existente, 
para o qual pensar significaria somente remeter-se às formas 
espirituais transmitidas, parece ser o ofuscamento da noção de 
verdade. A conexão do pensamento fraco com a hermenêutica, de 
resto, parece atestar o fundo de tais suspeitas. Se o ser não é, mas se 
transmite, o pensamento do ser não será outro que não re-pensamento 
do que é dito e pensado; tal repensamento, que é o pensar autêntico (já 
que não é pensamento aquela avaliação da ciência ou a organização da 
técnica), não se pode proceder com uma lógica da verificação e do 
rigor demonstrativo, mas apenas mediante o velho instrumento 
eminentemente estético da intuição 45.  

 

A conexão entre hermenêutica, pensamento fraco e discurso indiretamente 

ontológico46, estabelecida até mesmo por autores de influência gadameriana, como Luiz 

Rohden47, acontece exatamente porque a forma do pensar proposta por Vattimo é 

marcada pela oscilação que caracteriza a situação do ser na teoria contemporânea e por 

uma verdade não totalitária, como era aquela da tradição. Certamente Vattimo não se 

põe como um herdeiro direto da tradição hermenêutica gadameriana. Defende antes uma 

“radicalização ontológica da hermenêutica”: 

 

O relacionamento da hermenêutica com o cientificismo moderno ou 
com o mundo da racionalidade técnica não pode ser apenas ou 
principalmente uma relação de recusa polêmica – como se tratasse, 

                                                      
44 VATTIMO, G. ROVATI, P. Il pensiero debole. Milão: Feltrinelli, 1983, p. 23: “il pensiero della verità 
non è il pensiero che ‘fonda’, como pensa la metafisica, anche nella sua versione kantiana; bensì quello 
che, ezibendo la caducità e la mortalità proprio come ciò chef a l’essere, opera uno sfondamento”. 
45 VATTIMO, G. ROVATI, P. Il pensiero debole, p. 24: “Alla base di questa debolezza del pensiero nei 
confronti dell’esistente, per cui pensare significherebbe solo prender atto degustivamente dele forme 
spirituali tramandate, sembra esserci l’offuscamento della nozione di veritá. La connessione del pensiero 
debole con l’ermeneutica, del resto, sembra attestare la fondatezza di questi sospetti. Se l’essere non è ma 
si tramanda, il pensiero autentico (giacché non è pensiero il misurare della scienza o l’organizzare della 
tecnica), non può procedere con una logica della verificazione e del rigore dimostrativo, ma solo mediante 
il vecchio strumento eminentemente estetico dell’intuizione”.  
46 A concepção de hermenêutica enquanto discurso indiretamente ontológico, é tomada por Rohden 
partindo de J. Gauvin, a quem “o discurso indiretamente ontológico invoca elementos da experiência e 
admite-os como tais, a fim de os interpretar, ao passo que o discurso diretamente ontológico, tratando por 
princípio diretamente de ‘tudo’, e ‘eminentemente’, nunca invoca a experiência como tal e intende, pelo 
contrário, evocá-la através do seu próprio desenrolamento, mas sempre como interpretada”. GAUVIN, J. 
“O discurso de filosofia sistemática – experiências de leitura e investigações de estrutura”, In: SUMPF, J. 
et al. Filosofia da Linguagem. Trad. port. Manuel Reis. Coimbra: Almedina, 1973, p. 178.  
47 ROHDEN, L. Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005, pp. 111-112: “Em 
oposição à metafísica e à ontologia greco-moderna podemos afirmar que a hermenêutica é um pensiero 
debole ou um discurso indiretamente ontológico”.  
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mais uma vez, de opor um saber mais verdadeiro e uma visão da 
existência mais autêntica a evidencias praticas e teóricas da 
Modernidade. Trata-se, ao contrário, de reconhecer e mostrar que a 
hermenêutica é muito mais uma ‘consequência’ da Modernidade do 
que uma refutação (...). A hermenêutica não é uma teoria que oponha 
uma autenticidade da existência, fundada no privilégio das ciências do 
espírito, à alienação da sociedade racionalizada; é, ao contrário, uma 
teoria que procura colher o sentido da transformação (da noção) do ser 
que se produziu em consequência da racionalização técnico-científica 
de nosso mundo48.  

 

A experiência da verdade, no pensamento hermenêutico de Vattimo é, antes 

daquela que se apresenta como uma narração descritiva de um fato do mundo, um 

fenômeno que tem a ver com a própria ideia de cultura, pois nasce dentro do contexto 

de uma determinada comunidade de sentidos. Não cabe à hermenêutica pressupor uma 

verdade, pois ela “é em si mesma ‘apenas’ interpretação”49. Isso porque ela não se vale 

de “fundamentos”.  

 

Como tentei mostrar em Para além da interpretação, a hermenêutica 
se configura como puro e perigoso relativismo só se não se leva 
bastante a sério as próprias implicações niilistas. Posto que a ‘verdade 
da hermenêutica’ como teoria alternativa a outras não pode se 
legitimar pretendendo valer como uma descrição adequada de um 
estado de coisas metafisicamente estabelecido, mas deve reconhecer-
se também como uma interpretação, a sua única possibilidade é a de 
argumentar-se como tal, quer dizer, como uma ‘descrição’ interna ou 
leitura sui genesis da condição histórica na qual é lançada e que 
escolhe orientar numa direção determinada, pela qual não existem 
outros critérios a não ser os que herda, interpretando, desta mesma 
proveniência50.  

 

 A “filosofia da interpretação” é consciência da historicidade. O próprio ser, 

diferente daquele concebido como estrutura estável e eterna, passa a ser concebido 

como ser-no-mundo, o Ser-aí, na expressão heideggeriana. Na interpretação vattimiana, 

o Ser-aí representa uma “totalidade hermenêutica”. O ser, distinto agora de todo 

fundamento (Vattimo reinterpreta a passagem heideggeriana do “abandonar o ser como 

fundamento”), é aquele que salta no abismo da mortalidade. Destituída de valor 

fundamental, a “totalidade hermenêutica do Ser-aí é fundada unicamente em relação 

                                                      
48 VATTIMO, G. Para além da interpretação: o significado da hermenêutica para a filosofia [1994]. 
Trad. port. Raquel Paiva. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999, pp. 151-152.  
49 VATTIMO, G. Para além da interpretação, p. 150.  
50 VATTIMO, G. A Tentação do Realismo, pp. 29-30.  
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com a sua possibilidade constitutiva de não existir mais”51. Por isso mesmo a filosofia 

de Heidegger põe-se como uma ideia de “destruição” da história da ontologia – 

sobretudo em seu âmbito moderno. A fundamentação do pensamento moderno, que 

podemos sintetizar na expressão de Kant: “O propósito final a que visa em última 

análise a especulação da razão, no uso transcendental, diz respeito a três objetos: a 

liberdade da vontade, a imortalidade da alma e a existência de Deus”52, representa a 

radicalização na busca pelas noções últimas53. Daí segue que, na crítica nietzschiana à 

metafísica, expressa na morte de Deus, e a crítica à metafísica operada por Heidegger – 

que parte de uma verdadeira “ontologia do declinar”54, Vattimo encontra os elementos 

que o baseiam em sua proposta de ruptura com o pensamento moderno, não mais por 

uma simples lógica da superação, mas antes pela impossibilidade de prosseguir uma 

forma de pensar que, na busca pelo fundamento, violentava a diferença e a pluralidade, 

como se estas fossem apenas formas contingentes de uma mesma essência necessária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
51 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 113-114.  
52 KANT, I. Crítica da Razão Pura, p. 657.  
53 VATTIMO, G. Il Soggetto e la maschera: Nietzsche e il problema della liberazione. Milão: Bompiani, 
1974, p. 111: “La concezione tradicionale della moralità, che si esprime in questa dottrina 
schopenhaueriana, e che si può ridurre alla più generale e generica credenza nella libertà, si fonda in una 
credenza ancora più radicale, che è quella nelle nozioni (l’itinerario della morale kantiana, del resto, è 
esemplare, perché conduce direttamente al recupero delle nozioni ‘ultime’ della metafísica tradizionale: 
Dio, l’immortalità dell’anima, la libertá”.  
54 Cf.: VATTIMO, G. Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica [1981]. Trad. esp. Juan 
Carlos Gentile. Madri: Paidós, 1992.  
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Capítulo II 

A virada do pensamento filosófico: a razão como questão 

 
Como visto no capítulo anterior, o pensamento que “rompe” com a lógica 

estrutural da Modernidade, aquele que se propõe como pós-moderno, não surge como 

uma simples ruptura; é antes a constatação de uma série de novos paradigmas – sejam 

eles do âmbito sociocultural e histórico, sejam do âmbito teórico – diante das questões 

com os quais a filosofia se depara na cultura do presente. Daí a posição de autores como 

Nietzsche e Heidegger – e mais tarde Gadamer – significarem visões novas, para além 

de uma simplória crítica à cultura em voga de suas épocas. As posições emblemáticas 

de tais autores servem de base às novas reformulações teóricas que surgem ao longo do 

século XX, reformulações essas que se põem não tanto como uma superação do 

pensamento moderno, mas antes como uma percepção de decadência de tal modo de 

pensar.  

Com efeito, é na Modernidade que se dá uma superestimação da história e seu 

valor no mundo. Em Nietzsche, a constatação desse feito e sua consequente crítica 

abrem caminho para uma nova percepção do papel da história na vida humana, quando 

da acusação do excesso de valor histórico que permeava a sociedade europeia 

novecentista. O eterno retorno do mesmo, expressão nietzschiana que interpreta a 

ausência de um caráter linear da história, é a constatação da circularidade dos fatos, que 

giram de modo contínuo, possibilitando repetidas vezes a ocorrência de semelhantes 

eventos. Seria essa então a crítica de Nietzsche ao progresso histórico, progresso esse no 

qual crera toda a tradição moderna? Segundo ele, já a partir do pensamento socrático, 

que marca o início da decadência do pensamento ocidental, a história passa a ter um 

novo valor, o passado passa a ser considerado; e assim tal consciência história atinge 

sua máxima força na Modernidade.  

Certamente Hegel representa o ápice do pensamento progressista, na medida em 

que compreende o estado prussiano do século XIX como um ideal alcançado do 

progresso civilizatório; daí a crítica de Nietzsche ao pensamento hegeliano, a quem 

acusa de querer ser “o rebento tardio de todos os tempos”55. De modo semelhante – 

enquanto posicionamento crítico ao modo de pensar da tradição – Heidegger propõe 

uma contundente crítica ao pensamento metafísico, pensamento este que, segundo ele, 

                                                      
55 NIETZSCHE, F. Escritos Sobre História, p. 145. 
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encontra-se presente já nos escritos de Platão e Aristóteles, e se fortalece no decorrer 

dos séculos de especulação filosófica. Diante daquele pensamento violento que busca o 

fundamento e o ser verdadeiro, Heidegger pensa a metafísica em termos de uma 

Verwindung: a “torção” (da) metafísica, na medida em que compreende o ser não mais 

como fundamento; ele é antes evento-apropriação (Ereignis), se dá em um contexto 

epocal.  

O vínculo estabelecido entre o eterno retorno e a “superação” da discussão 

metafísica, submetidos ao seu modo hermenêutico de pensar e aos novos elementos que 

caracterizam a cultura do presente histórico surgem, em Vattimo, como uma 

interpretação da nova situação que a razão atinge na contemporaneidade. Ela já não é 

mais aquela que totaliza o mundo para expressá-lo: tem a ver antes com oscilação, 

diferença, pluralidade de sentidos no mundo. Daí Vattimo interpretar que a filosofia 

termina por “sociologizar-se”, na medida em que atenta às circunstâncias 

contemporâneas, à “situação presente”.  

 
 

2.1 – Por que retornar a Nietzsche e Heidegger? 

“De fato, é só relacionando-se a problemática nietzschiana do eterno retorno à 

problemática heideggeriana do ultrapassamento da metafísica que as esparsas e nem 

sempre coerentes teorizações do pós-moderno adquirem rigor e dignidade filosófica”56. 

Para Vattimo, os posicionamentos teóricos de Nietzsche e Heidegger, perante a tradição 

que os precedeu, se põe para além de uma “pura e simples Kulturkritik”57. A posição 

crítica, se assim podemos chamar, de tais autores em relação à tradição é antes baseada 

na compreensão de uma decadência de espírito moderno, que sucumbira às suas 

próprias leis, exigindo um constante progresso das ideias, um estágio que superasse o 

estado de coisas anterior. Se a filosofia até o século XIX considerou o todo, 

universalizou o pensamento e o adequou à coisa mesma, determinado por uma razão, 

Nietzsche diagnosticou a ausência de um “mundo real” (o que temos antes é uma 

fábula), e “um processo circular do todo” – o eterno retorno; Heidegger, sob outra 

orientação teórica, se opôs à concepção de um todo estável e infinito: a crítica à 

metafísica é antes a constatação do aspecto eventual do ser. Ao menos é esse o modo 

                                                      
56 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. V. 
57 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. V. 
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como Vattimo interpreta tais autores, para confluir os mesmos às teorias do pensamento 

pós-moderno.  

O nexo estabelecido por Vattimo entre Nietzsche, Heidegger e a Pós-

Modernidade encontra certa relutância entre autores que, atualmente, ainda defendem 

que vivemos um estágio tardio da Modernidade. Assim é para Anthony Giddens, a 

quem a única semelhança entre tais autores seria (malgrado toda a distância e diferença 

que os separa) o niilismo. A crítica feita a Vattimo relaciona-se, de modo mais direto, à 

“conexão entre Nietzsche-Heidegger e o ‘pós-modernismo’”:  

 

Qualquer um que veja nisso uma transição básica da Modernidade 
para a Pós-Modernidade, contudo, enfrenta grandes dificuldades. Uma 
das principais objeções é obvia e bem conhecida. Falar da Pós-
Modernidade como suplantando a Modernidade parece invocar aquilo 
mesmo que é (agora) declarado impossível: dar alguma coerência à 
história e situar nosso lugar nela. Além disso, se Nietzsche foi o 
principal autor a desvincular a Pós-Modernidade da Modernidade, um 
fenômeno que se supõe estar ocorrendo atualmente, como é possível 
que ele tenha visto isto há quase um século atrás? Por que teria sido 
Nietzsche capaz de tal ruptura sem ter, como ele mesmo disse, feito 
nada mais que revelar os pressupostos ocultos do próprio 
Iluminismo?58 

 

Os feitos de Nietzsche, contudo, foram para muito além do que revelar 

simplesmente os “pressupostos ocultos do próprio Iluminismo”, como compreendeu 

Giddens. A interpretação feita por Vattimo, baseada na posição de tais autores, 

sobretudo Nietzsche, é antes uma leitura específica que busca os elementos próprios do 

pensamento que rompe com a lógica do pensar típica da Modernidade clássica. Afinal, a 

constatação da decadência dos valores modernos feita por Nietzsche traz, sobretudo, a 

crítica ao historicismo e suas consequências, o mesmo historicismo que suplantou a 

ideia de uma história unitária e universal, eliminando os aspectos “baixos” da vida. Se o 

historicismo, como visto no capítulo anterior, era determinado pelo valor da novidade e 

marcado pelo constante progresso da história, o eterno retorno de Nietzsche, segundo 

Vattimo, abre a perspectiva de pensar a história não mais de maneira contínua pois, 

afinal, perde-se o aspecto de encadeamento dos acontecimentos.  

 

uma das consequências da ideia do eterno retorno – consequência por 
assim dizer, porque se pode também considerar o sentido mesmo do 

                                                      
58 GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade [1990] Trad. port. Raul Fiker. São Paulo, Editora 
UNESP, 1991, p. 53. 
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conceito – é a inversão da visão banal do tempo, que o considera 
como uma cadeia irreversível de instantes ordenados em série59.  

 

Ora, a própria ideia do eterno retorno que, segundo Vattimo, “se eleva como 

pensamento unificador de toda a multíplice especulação de Nietzsche, desde os escritos 

juvenis ao Zaratustra e aos escritos póstumos”60, encontra suas raízes já nos escritos de 

sua “juventude”. As Considerações Extemporâneas – traduzidas por vezes como 

Considerações Intempestivas – tem como objeto a crítica à própria essência da 

Modernidade, de superação e progresso histórico. Apresenta já um ponto de ruptura 

com aquilo que se caracterizou como a essência da Modernidade: um pensamento 

historicista que, desde Voltaire61, considerou apenas o avançar das ideias e da razão 

humana ao longo dos tempos. Em Nietzsche, a percepção é da decadência à qual 

sucumbiu esse modo de pensar; como efeito, trouxe ao homem moderno todos os 

perigos de se pensar e viver historicamente. Para superar tal condição, se faz necessário 

pensar de maneira a-histórica: 

 

A ausência de sentido histórico é semelhante a uma atmosfera 
protetora sem a qual a vida não poderia nem surgir nem se conservar. 
Na verdade, só quando o homem pensa, medita, compara, separa, 
aproxima, é que ele pode delimitar este elemento a-histórico, é 
somente aí que um raio luminoso surge no seio desta nuvem 
envolvente, é somente aí que ele é forte o bastante para utilizar o 
passado em beneficio da vida e para refazer a história com os 
acontecimentos antigos, é somente aí que o homem se torna homem: o 
excesso de história, ao contrário, mata o homem e, sem este invólucro 
de a-historicidade, ele jamais poderia ter começado ou pretendido 
começar a existir62.  

 

Para Vattimo, o nexo estabelecido entre o pensamento nietzschiano e a Pós-

Modernidade se dá na crítica de Nietzsche ao excesso de história que permeia a 

                                                      
59 Cf.: VATTIMO, G. Diálogo con Nietzsche [2000]. Trad. esp. Carmen Revilla. Buenos Aires: Paidós, 
2002, p. 37: “una de las consecuencias de la idea del eterno retorno –consecuencia por decirlo así, porque 
se puede también considerar como el sentido mismo del concepto- es la inversión de la visión banal del 
tiempo que lo considera como una cadena irreversible de instantes ordenados en serie”. 
60  VATTIMO, G. Diálogo con Nietzsche, p. 31: “El eterno retorno se eleva como pensamiento unificador 
de toda la múltiple especulación de Nietzsche, desde los escritos juveniles al Zaratustra y a los escritos 
póstumos, publicados bajo el título de La Voluntad de Poder”.  
61 Com efeito, foi Voltaire o primeiro a se utilizar da expressão “Filosofia da História”, em sua obra de 
título homônimo, de 1765.  É a síntese de seu pensamento sobre o progredir das ideias ao longo da 
história, progressão esta que marca toda a tradição historicista que o sucede. VOLTAIRE. Filosofía de la 
Historia [1765]. Trad. esp. Martín Caparrós. Madri: Editorial Tecnos, 2004.  
62 NIETZSCHE, F. Escritos sobre História. p. 75. 
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Modernidade. A crítica ao historicismo feita pelo mesmo, objeto da sua Segunda 

Consideração Extemporânea, que versa sobre a utilidade e os malefícios da história 

para a vida, traz um pensador que considera o poder de definhar o homem causado pelo 

excesso de historicidade. É só quando ele se livra da carga do peso histórico que se 

torna capaz de ver a frente, seguir e traçar planos para concretizá-los, sem se ocupar 

com as coisas que foram ou deixaram de ser e suas consequências. A experiência de fim 

da história tematizada por Vattimo remete ao principio nietzschiano de circularidade 

dos acontecimentos ou, antes, a não linearidade dos mesmos. Com efeito, a história já 

não pode mais ser compreendida como um processo linear, contínuo e progressivo. O 

presente histórico evidencia, de fato, a perspectiva de uma repetição dos acontecimentos 

do mundo. A moda, por exemplo, há muito abdicou da busca pelo novo, pela 

vanguarda, para “revisitar” estilos antigos, em voga outrora. E certamente não é um 

fenômeno exclusivo da moda; as artes, o cinema, e as esferas mais significativas da 

vida, como a política, também usam modelos que bem poderiam ser considerados 

“retrógrados”, mas que podem bem serem aplicados a certos contextos.  

A ruptura com a concepção linear da historiografia tradicional traz, em sua base, 

outras consequências, às quais certamente não podemos considerar grande perda. Isso 

porque, dado o aspecto não concatenado dos acontecimentos, a própria ideia de uma 

“realidade” ordenada já não parece mais ter sentido, ao menos não em um sentido 

clássico de realidade. Por realidade compreendemos uma estrutura ordenada em torno 

de algo que consideramos como referencial. Seja um fato histórico, seja o papel e o 

desenvolvimento do homem no mundo, tendemos a imaginar uma organização do 

mundo que reflita um ideal de verdade, o qual perseguimos incessantemente. É assim 

que pensamos mundo enquanto “realidade”: uma verdade sobre a qual se edificam todas 

as certezas. Daí Vattimo recorrer a mais uma passagem de Nietzsche, justamente aquela 

que questiona o mundo como uma instância de verdade. A “fabulação do mundo”, o 

mundo tornado fábula, diz Vattimo, é a consequência da pluralidade e da oscilação que 

marcam nossa experiência pós-moderna; os fatos e acontecimentos que ocorrem no 

mundo, sem uma ordem ou uma sequência necessária ou programada. O “mundo-

verdade”, segundo Nietzsche, “ainda não alcançado” e, “portanto, desconhecido”63, não 

nos foi proporcionado pela metafísica, que viria a “sucumbir” com o anúncio da “morte 

de Deus”. Do mesmo modo, não podemos pressupor um ideal de verdade oriundo da 
                                                      
63 NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos Ídolos [1888]. Trad. port. Carlos Antonio Braga. São Paulo: Editora 
Escala. 2005, p. 36. 
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sociedade da comunicação de massa, que apenas proporcionou um mundo 

multifacetado, ou mesmo caótico. Decorre daí que continuar a pensar o mundo com 

base em uma realidade, uma busca pela verdade, é ainda um modo de reagir a denuncia 

da violência causada pela metafísica.  

 

Nietzsche nos mostrou, de fato, que a imagem de uma realidade 
racionalmente ordenada na base de um fundamento (a imagem do 
mundo que a metafísica sempre concebeu) não passa de um mito 
‘reconfortante’, próprio de uma humanidade ainda primitiva e bárbara: 
a metafísica é um modo ainda violento de reagir a uma situação de 
perigo e de violência; procura, de fato, apropriar-se da realidade num 
‘golpe de mão’, recolhendo (ou julgando recolher) o principio 
primordial de que tudo depende (e, assim, assegurando ilusoriamente 
o controle dos acontecimentos). Heidegger, seguindo a linha de 
Nietzsche, mostrou que pensar o ser como fundamento, e a realidade 
como sistema racional de causas e efeitos, é apenas um modo de 
estender a todo o ser o modelo da objetividade “cientifica”, da 
mentalidade que, para poder dominar e organizar rigorosamente todas 
as coisas, as deve reduzir ao nível de meras presenças mesuráveis, 
manipuláveis, substituíveis – reduzindo a este nível, afinal, o próprio 
homem, a sua interioridade, a sua historicidade64. 

 

O “sentido emancipador do fim da Modernidade e da sua ideia de história”65 

presente nos ensinamentos de Nietzsche e Heidegger, segundo Vattimo, reside na 

ruptura com um modelo de pensar a história como curso unitário. Não representa uma 

pura e simples crítica a todo conceito de história, mas sim a valorização da historicidade 

que há por trás dos indivíduos, dos grupos e subgrupos das mais diversas culturas. Uma 

concepção linear da história, em seu caráter de singularidade, apresenta o viés 

metafísico da tradição, que se evidencia no que nos é legado como conhecimento 

histórico. Mas não é apenas nesse ponto que Nietzsche interessa enquanto “percussor” 

da Pós-Modernidade. As “consequências”, por assim dizer, da morte de Deus estão para 

além da crítica à religião e seus costumes; representam uma ruptura com os valores 

máximos. Deus é apenas o nome ao qual se remetem todos os outros valores, valor 

máximo que sintetiza todos os outros. “Deus morre precisamente na medida em que o 

saber não precisa mais chegar às causas últimas”66. A morte de Deus é, em suma, o 

abandono do próprio fundamento: se o saber não precisa mais chegar às causas últimas, 

                                                      
64 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 135. 
65 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente.  p. 15 
66 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 9.  



44 
 

é porque já não contém mais um fundamento ao qual o saber precisa constantemente 

remeter-se.  

A “torção” da metafísica proposta por Heidegger, portanto, segue o pensamento 

de Nietzsche, quando do desfundamento, o abandono ou da ideia do ser enquanto 

fundamento. Com efeito, ao interpretar o ser como evento-apropriação, destituído do 

caráter estável e violento da metafísica que o precede, Heidegger traz um novo 

significado da ontologia que ecoa por toda a Filosofia do século XX posterior a Ser e 

Tempo. Enquanto a metafísica tradicional encontrava sérias dificuldades em 

compreender a historicidade e os elementos mais “fracos” da vida, em consequência de 

sua análise objetiva da vida (o pensamento filosófico que vem da Grécia à 

Modernidade, é, em suma, a tematização da relação sujeito-objeto, na qual tudo para 

além do homem não passa de simples objetivação do entendimento), as consequências 

do pensamento heideggeriano propiciam a interpretação do valor que o “efêmero” tem 

sobre as estruturas estáveis e eternas. “Ser para a morte” é, antes de uma visão 

pessimista da contingência da vida humana, a percepção da finitude do homem diante 

do mundo. A isso se soma a historicidade. “Para Heidegger, o ser se aniquila na medida 

em que se transforma completamente no valor”67, diz Vattimo. A metafísica – da 

tradição – é pra ele a história do esquecimento do ser. Isso porque elementos 

importantes foram deixados de lado, como a própria questão da historicidade.  

 

De acordo com a tendência positiva da destruição [da história da 
ontologia], deve-se perguntar de saída se, e até onde, no curso da 
história da ontologia, a interpretação do ser está tematicamente 
articulada com o fenômeno do tempo e se, e até onde, a problemática 
da temporalidade, aqui necessária, foi e podia ter sido elaborada em 
princípio68.  

 

É a partir da indagação heideggeriana sobre a relação entre ser e tempo, que tem 

como consequência a “torção” metafísica proposta por este, que Vattimo assume uma 

postura baseada já na metafísica “desfundamentada” de Heidegger. Dado o seu caráter 

“temporal”, é daí que advém, na interpretação e reapropriação de pensamento 

heideggeriano feitas por Vattimo, a compreensão de ontologia que se proponha a pensar 

a atualidade. Antes disso, é importante esclarecer as consequências que tal posição 

assume já no pensamento do autor de Ser e Tempo: “a pre-sença, isto é, o ser do 

                                                      
67 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 5.  
68 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo Vol. 1, p. 51.   
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homem, caracteriza-se como o ser vivo cujo modo de ser é, essencialmente, 

determinado pela possibilidade da linguagem”69. É importante salientar que “o seu 

modo de ser é o da possibilidade, e não o da realidade”70, é exatamente ser enquanto 

possibilidade  que o distingue das coisas, não sendo uma realidade “simplesmente-

presente”. Assim se dá “nossa própria possibilidade de encontrar o mundo”71, posto que 

é na relação com ele que se origina o conhecimento.  

A partir do nexo entre ser e linguagem estabelecido ao longo do segundo período 

de escritos – aqueles posteriores à Segunda Guerra Mundial – e os desdobramentos 

daquele pensamento pretensamente pós-metafísico (em termos da tradição) presente já 

em Ser e Tempo (segundo a interpretação vattimiana), Heidegger tenciona mostrar que a 

história do ser da grande tradição metafísica, é antes a história do esquecimento do ser.  

 

Uma vez posto a claro que o evento do ser acontece, em primeiro 
lugar e fundamentalmente na linguagem, o pensamento que queira sair 
da metafísica deverá colocar a linguagem no centro de sua atenção; já 
não poderá considerá-la, como acontece na metafísica, um 
instrumento para comunicar ou para manipular o ente já aberto na 
simples presença, mas deverá reconhecer que é a linguagem que 
‘proporciona o ser à coisa’72.  

 

O que está em jogo aqui é o valor da linguagem. Para Heidegger “o fundamento 

ontológico-existencial da linguagem é o discurso”, posto que “a linguagem é o 

pronunciamento de um discurso”73, e o discurso, enquanto abertura do ser no mundo, 

constitui a possibilidade da compreensão do ser. Desse modo, “a interpretação se funda 

existencialmente na compreensão e não vice-versa”74. Como consequência do 

“rememoramento do ser”, da relação direta entre ser e linguagem, a própria relação com 

a questão da verdade muda. Com efeito, a interpretação da concepção vattimiana da 

experiência da verdade enquanto uma experiência estética e retórica parte de elementos 

da filosofia heideggeriana, aquela mesma que identifica uma verdade na arte e uma 

verdade do discurso enquanto abertura do ser para o mundo por meio da linguagem. A 

verdade, enquanto “questão central” da obra de Heidegger, tem estreitas ligações com a 

                                                      
69 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo Vol. 1, p. 54. 
70 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, p. 25.  
71 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, p. 35. 
72 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, p. 125.  
73 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo Vol. 1, p. 219. 
74 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo Vol. 1, p. 204.  
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arte; tal relação é muito cara a Vattimo, que defende um valor do estético como novo 

valor da Pós-Modernidade (daí podermos crer que uma experiência da verdade se torna 

possível por meio da experiência estética).  

 

A arte é o pôr-em-obra da verdade. Nesta frase se vela uma 
ambiguidade essencial, na medida em que a verdade é, ao mesmo 
tempo, o sujeito e o objeto do pôr. Porém, sujeito e objeto são aqui 
nomes inadequados. Eles impedem de pensar esta essência ambígua, 
uma tarefa que não faz mais parte desta reflexão. A arte é histórica e é, 
enquanto histórica, o desvelo criativo da verdade da obra75.  

  

Ora, a estética “amadurecida” da Modernidade é antes uma ramificação daquele 

pensamento metafísico, que buscava dar conta de todas as estruturas da “realidade”. Se 

relacionarmos, como bem faz Vattimo, a essência dessa estética à essência mesma dessa 

metafísica, “podemos acrescentar que essa época caracteriza-se também e sobretudo 

pelo fato de que o ser se dá nela como força: imponência, evidência, definitude, 

permanência e, também, provavelmente, domínio”76. Uma concepção pós-moderna da 

arte, dos valores estéticos, que pretenda romper com a violência metafísica, compreende 

antes que a arte, bem como o modo de se dar do ser, tem a ver antes com o perecer, o 

nascer-morrer que acompanha o ser-no-mundo. Portanto, Vattimo pretende esclarecer 

que a morte ou ocaso da arte pode ser interpretado tal qual a noção heideggeriana de 

obra de arte como “pôr-em-obra da verdade”. 

 

Essa noção tem dois aspectos em Heidegger: a obra é ‘exposição’ 
(Aufstellung) de um mundo e ‘produção’ (Her-stellung) da terra. 
Exposição, que Heidegger acentua no sentido em que diz “montar” 
uma mostra, etc., significa que a obra de arte tem uma função de 
fundação e constituição das linhas que definem um mundo histórico. 
Um mundo histórico, uma sociedade ou um grupo social reconhecem 
os caracteres constitutivos da sua experiência no mundo (por exemplo, 
os critérios secretos de distinção entre verdadeiro e falso, bem e mal, 
etc.) numa obra de arte (...). O alcance do fato de referir-se à noção 
heideggeriana de obra como ‘pôr-em-obra da verdade’ se mede, 
porém, e sobretudo, se nos reportarmos também ao segundo aspecto 
desta, isto é, à ‘produção’ da terra. No ensaio de 1936, a ideia da obra 
como Her-stellung da terra é referido tanto à materialidade da obra, 
como sobretudo ao fato de que, em virtude dessa materialidade (nunca 
física), a obra se dá como algo que sempre se mantém em reserva. A 
terra, na obra, não é matéria em sentido estrito, mas sua presença 

                                                      
75 HEIDEGGER, M. A origem da Obra de Arte [1936]. Trad. port. Idalina Azevedo da Silva e Manuel 
António de Castro. São Paulo: Edições 70. 2010,  p. 197.  
76 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 50.  
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como tal, sua manifestação pontual como algo que chama sempre de 
novo a atenção (...). A terra é, decerto, o hic et nunc da obra a que toda 
nova interpretação sempre retorna e que sempre suscita novas leituras, 
portanto, novos ‘mundos’ possíveis77. 

 

Assim, a retomada dos pensamentos de Nietzsche e Heidegger, como base a 

partir da qual Vattimo propõe teorizar sobre nosso presente histórico não se apresenta 

como pura e simples erudição; o pensamento daqueles, enquanto constatação da crise da 

racionalidade moderna e da violência que era defendida pela metafísica, vai para além 

de uma simplória “crítica” da cultura moderna. Enquanto “na acepção nietzschiana-

heideggeriana o niilismo é a consumação do valor de uso no valor de troca”78, Vattimo 

pretende antes usá-los de um modo diverso que permita perceber toda a contingencia e 

oscilação que caracterizam o mundo, buscando uma forma na qual seja possível, talvez, 

pensar enfim uma humanidade.  

 
 

2.2 – Hermenêutica e Pós-Modernidade 

Como bem lembra Luiz Rohden, para Vattimo a hermenêutica ocupa hoje, 

dentro do pensamento filosófico, o lugar outrora ocupado pelo marxismo – nas décadas 

seguintes às ditaduras fascistas (anos 50-60) –, e o estruturalismo (anos 70). Certamente 

não por acaso. Embora possamos encontrar suas raízes presas ao pensamento grego, é já 

na Modernidade que a hermenêutica assume rigor e corpo filosófico. É consequência 

das disputas teológicas que originam as reformas – que buscavam exatamente uma 

intepretação das Escrituras Sagradas – em contraposição à exigência da Igreja Católica 

da uma obediência fiel aos escritos tal qual se punham à letra.  

 

Mas é com o Romantismo que a hermenêutica assume um lugar de 
relevância no âmbito filosófico. F. Schlegel, F. Schleiermacher e, 
posteriormente, W. Dilthey contribuíram à teoria interpretativa como 
fundamento das ciências do espírito79.  

 

Com efeito, Schleiermacher busca, com uma teoria da interpretação, um modo 

outro de viver a experiência teológica da Modernidade, baseada já em outros princípios 
                                                      
77 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 51-53.  
78 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 6.  
79 MATTIA, D. Gianni Vattimo. L’etica dell’interpretazione. Firenze: Firenze Atheneum, 2002, p. 9.  
“Ma è con il Romanticismo che l’ermeneutica assume un posto di rilievo nell’ambito filosofico. F. 
Schegel, F. Scheiermacher e dopo loro W. Dilthey, intesero porre la teoria interpretativa come 
fondamento delle scienze dello spirito”.  
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que não aqueles da Idade Média, sob uma reta orientação dos dogmas da religião. Assim 

surgem os primeiros pensadores da hermenêutica, entendida por Vattimo como “a 

filosofia da época moderna”. “Dilthey em particular fornece as bases para a sucessiva 

teorização heideggeriana, concebendo a hermenêutica, não só e exclusivamente de um 

ponto de vista metodológico, mas em uma perspectiva bem mais ampla”80. A virada do 

pensamento de Heidegger ocorrida no pós-guerra, determinada pela acentuação da 

relação entre ser e linguagem, já presentes em Ser e Tempo, determinam sua influência 

sobre aquele que é conhecido como o pai da hermenêutica filosófica: Hans-Georg 

Gadamer e sua obra de 1960, Verdade e Método – que traz como subtítulo “Traços 

fundamentais de uma hermenêutica filosófica” – inauguram “no pensamento 

contemporâneo, o que passou a ser chamado de ontologia hermenêutica”81. Às 

contribuições da hermenêutica, podemos ainda adicionar Hans Robert Jauss que, 

certamente já imerso na repercussão que Verdade e Método alcançara na Alemanha na 

década de 1960 funda, junto a outros teóricos e estudiosos, em Konstanz, uma escola 

para discutir o papel da recepção e apropriação da arte como formas de interpretação.  

Quando do lançamento de Verdade e Método, muito se reconheceu da influência 

de Heidegger no pensamento de Gadamer. Com efeito, Heidegger já houvera percebido, 

como consequência mesmo de sua “torção metafísica”, a interpretação enquanto 

possibilidade de analise de uma compreensão ontológica. “Interpretar não é tomar 

conhecimento de que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas na 

compreensão”82. Não esqueçamos o aspecto ontológico que rege o pensamento de 

Heidegger: embora a linguagem esteja pressuposta na compreensão, o centro da 

discussão de Ser e Tempo ainda é o horizonte do ser. Por isso Vattimo pensa que 

Gadamer, ao pôr “fora de jogo todos os significados ‘niilistas’ da ontologia de 

Heidegger” correu o risco de tornar a hermenêutica “uma filosofia da história de tipo 

substancialmente humanista e, no fim das contas, neokantiano”83. A relevância 

ontológica perante a linguagem, segundo Lévinas, se dá porque:  

 

                                                      
80 MATTIA, D. Gianni Vattimo. L’etica dell’interpretazione, p. 9: “Dilthey in particolare fornì le basi per 
la successiva teorizzazione heideggeriana, concependo l’ermeneutica, non solo ed esclusivamente da un 
punto di vista metodologico, ma in una prospettiva ben più ampia”.  
81 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 109.  
82 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo Vol. 1, p. 204. 
83 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 111. 
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Para Heidegger, a compreensão do ser não é um ato puramente 
teórico, mas um acontecimento fundamental em que hipoteca todo o 
seu destino; e, desde logo, a diferença entre os modos, explícito e 
implícito, de compreender não é uma simples diferença entre 
conhecimento claro e obscuro: ela diz respeito ao próprio ser do 
homem. A passagem da compreensão implícita e não autêntica à 
compreensão explícita e autêntica, com as suas esperanças e os seus 
fracassos, é o drama da existência humana84.  

 

É como se o homem, enquanto ser-no-mundo, estivesse fadado a compreender o 

horizonte no qual compartilha suas experiências. O modo do ser no mundo, entretanto, 

pressupõe uma relação daquele com este, dada pela linguagem. “Geralmente considera-

se que Heidegger fornece as bases da ontologia hermenêutica, na medida em que afirma 

a conexão – quase a identificação – de ser e linguagem”85. No entanto, podemos 

perceber a primazia dada à ontologia quando levamos em consideração a análise do Ser-

aí, enquanto “totalidade hermenêutica”. Isso porque, para tanto, parte da relação 

compreensão-interpretação, antecedida pelo discurso que busca ser compreendido. O 

Ser-aí, enquanto ser-no-mundo, parte de um horizonte de significados já dados, que 

garantem a possibilidade dessa interpretação.  

 

Olhando-se desta forma, a hermenêutica releva os seus dois aspectos 
constitutivos: o da ontologia e o da Sprachlichkeit, da linguisticidade. 
Em Heidegger, apesar de toda a ênfase que dá à linguagem, 
especialmente na fase mais tardia de seu pensamento, a interpretação é 
vista sobretudo do ponto de vista do ser; para Gadamer, por outro 
lado, com toda a ênfase dada à ontologia, ele coloca sobre a ontologia, 
a interpretação é pensada do ponto de vista86. 

 

A totalidade hermenêutica que representa o Ser-aí, segundo Vattimo, se dá na 

medida em que este vive a constante possibilidade de não mais existir. No conjunto das 

obras de Heidegger, a noção de evento vem relacionada à “apropriação-

transpropriação”: como a coisa mesma só se dá dentro de um projeto, é só por meio 

deste – projeto - que a coisa se dá ao ser.  

Já em Gadamer, autor cuja perspectiva hermenêutica é aquela usada por Vattimo 

para examinar a relação entre verdade e retórica, a relação entre ser e linguagem aparece 

                                                      
84 LÉVINAS, E. Descobrindo a Existência com Husserl e Heidegger [1949]. Trad. port. Fernanda 
Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 74.  
85 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 111.  
86 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 15.  
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sob outro ponto de vista. “O ser que pode ser compreendido é linguagem” 87, diz 

Gadamer, indo além da especulação heideggeriana da conexão ser-linguagem. A 

expressão gadameriana causou a Vattimo, segundo ele próprio narra, alguns problemas 

quanto à tradução mais adequada88. Concebê-la como “o ser, que pode ser interpretado, 

é linguagem” traz em si uma identificação entre ser e linguagem; o ser é linguagem, e 

pode ser compreendido. De outra maneira, “o ser que pode ser compreendido é 

linguagem” – a forma mais usada entre as versões traduzidas em línguas de origem 

latina89 – nos diz que “identifico o campo dos entes que se oferecem a compreensão 

com o campo da linguagem”90.  

Para além da questão ontológica da expressão gadameriana – não menos 

importante, mas que não é propriamente o objeto que pretendo abordar aqui –, Gadamer 

quer por a problemática da interpretação no diálogo. Embora Verdade e Método remeta-

se constantemente ao texto – como logo se perceberá -, é no diálogo que ele reconhece a 

experiência hermenêutica91. Assim, ele afirma que “uma consciência formada 

hermeneuticamente tem que se mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do 

texto”:  

 

Mas essa receptividade não pressupõe nem ‘neutralidade’ com relação 
à coisa nem tampouco auto-anulamento, mas inclui a apropriação das 
próprias opiniões prévias e preconceitos, apropriação que se destaca 

                                                      
87 GADAMER, H. G. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica  Vol. I 
[1960]. Trad. port. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, p. 687.  
88 Escrita originalmente com vírgulas: “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache”. A utilização das 
mesmas, sobretudo nas línguas de origem românica – italiano, francês, espanhol e português – ocasionou 
um acréscimo de “valor ontológico”, adquirido ao longo das primeiras traduções. Importante ressaltar que 
Vattimo foi o primeiro a traduzir Verdade e Método para a língua italiana, ainda em 1983. Cf.: 
VATTIMO, G. História de una coma: Gadamer y el sentido del ser. Revista Éndoxa - Séries Filosóficas, 
Madri: n°. 20, 2005, pp. 45-62.   
89 Enquanto Vattimo afirma que a expressão gadameriana colocada sem vírgulas é “inofensiva”, outros 
ainda a interpretam como fortemente marcada pela metafísica. Esta é a posição do professor Luiz Rohden, 
que diz: “Há uma concepção metafísica implícita na hermenêutica filosófica que se corporifica e se 
manifesta na expressão ‘ser que pode ser compreendido é linguagem’. Nesta afirmação, encontramos a 
imbricação entre ontologia e metafísica, uma vez que a ontologia trata do ser enquanto ser, enquanto 
estrutura argumentativa, e a metafísica manifesta-se na busca de sentido da vida que transcende o nível da 
pura imediatidade e carrega a tensão irresolúvel entre o dito e o não-dito no médium da linguagem”. Cf.; 
ROHDEN, L. Hermenêutica Filosófica, p. 286.  
90 VATTIMO, G. História de una coma: Gadamer y el sentido del ser. Revista Éndoxa - Series 
Filosóficas, Madri: n°. 20, 2005, pp. 45-62.  
91 Gadamer mesmo parece ciente da questão e alerta: “Como já ocorreu várias vezes nesse contexto, o 
debate permanece ainda demasiadamente restrito ao campo especial das ciências do espírito e ao Sein zum 
Text. Somente na terceira parte ocorre o que se tem sempre em vista, a expansão à linguagem e ao diálogo 
– e, com isso, a concepção fundamental de distancia e alteridade”. Cf. nota 241 In: GADAMER, H. G. 
Verdade e Método I, p. 465.   
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destes. O que importa é dar-se conta das próprias antecipações, para 
que o próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade e obtenha 
assim a possibilidade de confrontar sua verdade com as próprias 
opiniões prévias92. 

 

O texto, como forma artística, ao longo da tradição, sempre foi considerado em 

seu aspecto puro. Seu conteúdo estava ali, para ser compreendido tal qual se punha. 

Seus efeitos eram considerados como que estranhos à arte. “Das funções vitais da arte, 

passou-se a considerar apenas o lado produtivo da experiência estética, raramente o 

receptivo, e quase nunca o comunicativo” 93. Entretanto, com a fundamentação de uma 

hermenêutica filosófica, principalmente a partir de Verdade e Método, a questão da 

verdade da arte passa a ter outro significado, agora em acordo também com o efeito da 

obra. Assim Hans Robert Jauss, ao apropriar-se de certa compreensão hermenêutica 

para fundamentar uma função estética da literatura, acaba por fazer certa “interpretação 

construtiva” da hermenêutica:  

 

para Jauss é decisiva uma consciência hermenêutica mais aguda para 
fundar uma crítica literária e artística mais abrangente, que, sobretudo, 
leve em maior conta a inserção da obra no contexto histórico em que 
surgiu e no contexto em que se prolonga e continua a agir94 

  

O “intérprete” traz consigo uma carga histórica que, inevitavelmente, trará para a 

leitura, e sua consciência “histórico-hermenêutica” faz uso de seus preconceitos 

(enquanto pré-juízos, pré-julgamentos) para compreender o todo. Daí o intérprete do 

texto estar com sua carga histórica sempre em seus juízos – embora lhe falte a 

consciência –, para interpretar e compreender a obra. Há de se deixar claro que o ponto 

do qual se parte não é a consciência histórica deste, mas sim a própria obra em si 

mesma. Ele parte da obra para compreendê-la, e não poderia ser de outro jeito. “Toda 

interpretação correta tem que proteger-se contra a arbitrariedade da ocorrência de 

‘felizes ideias’ e contra a limitação dos hábitos imperceptíveis do pensar, e orientar sua 

vista ‘às coisas elas mesmas’”95. A polêmica estabelecida entre Gadamer e Jürgen 

Habermas surge quando este aponta que a posição do autor de Verdade e Método é 

                                                      
92 GADAMER, H. G. Verdade e Método I, p. 405. 
93 JAUSS, H. R A Estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor: 
textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 44.  
94 VATTIMO, G.. O Fim da Modernidade, p. 110.  
95 GADAMER, H. G. Verdade e Método I, pp. 401-402.  
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problemática porque “a pré-compreensão que um intérprete leva para o texto que 

cumpre interpretar já é, quer ele queira quer não, impregnada e marcada pela história 

dos efeitos do próprio texto”.96  

Para Jauss, a polêmica estabelecida entre Gadamer e Habermas97 contribuiu para 

revalorizar, “contra o objetivismo e o empirismo lógico da chamada ciência unitária, o 

fundamento verbal (Sprachlichkeit) da experiência humana no mundo, e, com isso, a 

comunicação como condição da compreensão do sentido”98. Jauss reconhece partir de 

Gadamer para fundamentar sua teoria da experiência estética, pois, esta ainda não tem 

uma “história canonizada e, por isso impõe-se, uma aproximação maior com as 

disciplinas vizinhas”99. Assim, o conceito de experiência estética de Jauss entra em 

acordo com o projeto de uma hermenêutica filosófica de Gadamer. Para aquele a 

tradição, herdeira do legado platônico, deu a primazia à “verdade da arte” – em 

detrimento da experiência estética –, como se esta não comportasse um ideal receptivo. 

A concepção hegeliana de arte como manifestação sensível da ideia terminou por ruir os 

esforços feitos por Kant em fundamentar um consenso do juízo reflexivo.  

 

Desde então, a estética se concentrava no papel de apresentação da 
arte e a história da arte se compreendia como história da obra e seus 
autores. Das funções vitais da arte, passou-se a considerar apenas o 
lado produtivo da experiência estética, raramente o receptivo e nunca 
o comunicativo. Do historicismo até agora, a investigação científica 
da arte tem-nos incansavelmente instruído sobre a tradição das obras e 
suas e de suas interpretações, sobre sua gênese objetiva e subjetiva, de 
modo que hoje se pode reconstruir, com mais facilidade, o lugar de 
uma obra de arte em seu tempo, sua originalidade em contraste com as 
fontes e os antecessores, mesmo até sua função ideológica, do que a 
experiência daqueles que, na atividade produtiva, receptiva e 
comunicativa, desenvolveram in actu a práxis histórica e social, da 

                                                      
96 HABERMAS, J. Verdade e Justificação [1999]. Trad. port. Milton Camargo Mota. São Paulo: Edições 
Loyola, 2004, p. 87.  
97 Habermas se opõe à concepção hermenêutica gadameriana, preferindo adotar um método que busque a 
“melhor compreensão”, um objetivismo na forma de compreender o objeto, objetivismo ao qual Gadamer 
havia renunciado no seu modelo hermenêutico, marcado por uma compreensão de “outro modo”.  
Afirmando aproximar-se mais da posição de Apel que daquela adotada por Gadamer, Habermas considera 
que “o velho princípio hermenêutico de compreender um autor melhor do que ele mesmo é reduzido por 
Gadamer a compreendê-lo sempre de outro modo. Em contrapartida, Apel insiste em que a hermenêutica, 
como uma disciplina científica, deve se fixar na meta e nos critérios do esforço da ‘melhor compreensão’. 
É absolutamente impossível explicitar as condições de compreensão possível sem ao mesmo tempo trazer 
à tona ‘a questão, metodologicamente relevante, da validade da compreensão’”. Cf.: HABERMAS, J. 
Verdade e Justificação, p. 88.  
98 JAUSS, H. R. A Estética da recepção, p. 49.  
99 JAUSS, H. R. A Estética da recepção, p. 52.  
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qual as histórias da literatura e da arte sempre nos transmitem o 
produto já objetivado100. 

 

A junção defendida por Jauss entre experiência estética e hermenêutica literária 

busca definir que a experiência proporcionada pelo texto não é exclusivamente um 

privilégio para especialistas; se realiza antes “compreensão fruidora” e na “fruição 

compreensiva”. Assim, o interprete não necessita de ferramentas para compreendê-lo. A 

historicidade carregada pelo intérprete, quando da leitura de um texto, é auxiliada pela 

função comunicativa do texto. Desse modo, Jauss defende certa “rebeldia” da 

experiência estética diante das tentativas de vincular à arte uma função de defesa do 

status quo. Como seu significado não parte puramente da produção, mas também do 

aspecto denotado pelo intérprete, pois “a experiência estética não se distingue apenas do 

lado de sua produtividade, como criação através da liberdade, mas também do lado de 

sua receptividade, como ‘aceitação em liberdade’”101.  

A partir de tais concepções, Vattimo concebe a experiência da verdade na 

cultura contemporânea como uma experiência estética e retórica. Ao retomar a proposta 

de Gadamer da “identificação” ou “conexão” entre ser e linguagem, Vattimo defende 

que a teoria gadameriana propõe, para além de tal identificação, uma tendência do ser 

dissolver-se na linguagem. Contudo, defende este,  

 

é que o maior peso conferido à linguagem é acompanhado de um 
interesse ético – aliás, tem nele sua verdadeira origem – que guia a 
hermenêutica gadameriana. Já noções chaves de Verdade e método – 
como a fusão de horizontes [...] – são construídas com uma decisiva 
referência à ética aristotélica e ao conceito de aplicação. Mas o que se 
esclarece e se precisa nos ensaios posteriores a esse livro é que aquele 
âmbito da linguagem como lugar da mediação total da experiência do 
mundo e de todo dar-se do ser, a que nos remete a tese de que ‘o ser 
que pode ser compreendido é linguagem’, é caracterizado, mais 
fundamentalmente ainda do que como fato da linguagem – ou de 
maneira igualmente originária –, como âmbito ético102.  

 

Daí o interesse vattimiano na hermenêutica gadameriana: a “fusão de 

horizontes” proporcionada pela experiência estética da Pós-Modernidade é o espaço 

para se pensar um novo modelo de diálogo entre culturas, pois “a verdade hermenêutica, 

isto é, a experiência da verdade que a hermenêutica reivindica e que vê exemplificada 
                                                      
100 JAUSS, H. R. A Estética da recepção, p. 44.  
101 JAUSS, H. R. A Estética da recepção, p. 60.  
102 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade,  pp. 131-132.  
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na experiência da arte, é essencialmente retórica”103. É importante, antes de tudo, 

salientar como Vattimo se apropria da tradição hermenêutica. Não podemos considerá-

lo pura e simplesmente como um herdeiro dos clássicos da hermenêutica do século XX 

– Heidegger e Gadamer –, tampouco ignorar o modo determinante como tais pensadores 

determinam sua concepção de uma filosofia da interpretação. Sua posição é antes de 

tudo, uma posição de “radicalização” da própria hermenêutica; as consequências de se 

levar o pensamento hermenêutico às últimas consequências tem como causa uma 

atenção às possibilidades éticas – que ele já atentara também em Gadamer – que a 

filosofia da interpretação proporciona, ao evidenciar multiplicidade, contingência e 

oscilação dos discursos que são a marca da contemporaneidade. Para isso, dois pontos 

devem ser destacados no pensamento hermenêutico vattimiano: a hermenêutica como 

experiência da verdade e enquanto reconstrução da racionalidade. Se retomadas as 

considerações no eixo Heidegger-Gadamer, a posição hermenêutica de Vattimo é aquela 

que a submete ao próprio processo de “debilidade”, fragilização, que é a marca de seu 

pensamento maduro.  

Heidegger já começara, em Ser e Tempo, a “destruição” da ideia de verdade em 

seus aspectos metafísicos, “a noção de verdade como conformidade da proposição à 

coisa”104 que marca a tradição metafísica, sobretudo em seu aspecto epistemológico, 

uma vez que sua ontologia busca denunciar a “identificação das estruturas do ser com as 

estruturas da nossa gramática histórica e da linguagem efetivamente dada”105. Aqui a 

verdade é antes construída por meio da abertura pela qual o ser se dá, ou seja, por meio 

da linguagem. Em Gadamer, a noção de verdade que marca Verdade e Método é exposta 

logo na primeira parte, aquela dedicada à “verdade na experiência da arte”. Isso não 

implica, porém, determinar que a experiência estética enquanto experiência da verdade 

conduza à resultados puramente esteticistas. A arte possibilita uma “verdade dos 

singulares verdadeiros”106, enquanto exposição de um mundo. Em A Origem da Obra 

de Arte Heidegger já havia considerado a obra de arte como “pôr-em-obra da verdade”; 

assim, enquanto produção, produção da terra. A arte, enquanto evento inaugural107da 

                                                      
103 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p.155.  
104 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 114.  
105 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 115.  
106 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 130.  
107 Cf.: VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 58: “Como se sabe, eventos inaugurais são, para 
Heidegger, eventos de linguagem, dado que é, antes de mais nada, na linguagem que se desenrola a 



55 
 

“obra como evento de verdade, como se sabe, se efetua, segundo Heidegger, na medida 

em que acontece na obra a ‘exposição de um mundo’, junto com a ‘produção da 

terra’”108. 

 

O sentido da inauguralidade da obra de arte pode ser entendido de 
maneira mais ou menos enfática, conforme pensemos na poesia, 
sobretudo, como na Bíblia, nas grandes epopeias nacionais ou nas 
obras ‘epocais’ da nossa civilização (...), ou nos esforcemos, ao 
contrário, por medir a definição também com obras de arte ‘menores’. 
A acentuação do caráter inaugural da obra como essência da verdade 
da poesia é, em todo caso, uma tese largamente popular, inclusive sob 
diversos nomes, na estética contemporânea: a irredutibilidade da obra 
de arte ao existente pode ser entendida como uma ‘quase 
subjetividade’, no sentido de que a obra não se deixa experimentar 
como uma coisa no mundo, mas também pretende ser uma nova 
perspectiva global sobre o mundo, ou como verdadeira figuração 
profético-utópica de um mundo alternativo, daquela existência 
conciliada com relação à qual a ordem existente é desvelada na sua 
injustiça e inautenticidade109.  

 

A negação da verdade como relação de adequação do pensamento à coisa – 

como marca do pensamento de Heidegger presente na concepção hermenêutica de 

Gadamer – ocasionou ao pensamento hermenêutico, segundo Vattimo, uma série de 

acusações, como se este fosse uma posição de irracionalismo, “relativismo absoluto”. 

Tais acusações advêm, sobretudo, dos defensores do racionalismo historicista e do 

cientificismo neopositivista. Para Vattimo, são acusações “legítimas”, posto que a 

ontologia heideggeriana já se manifesta em oposição a tais concepções, uma vez que “a 

hermenêutica não considera opostas uma a outra, mas dois momentos da mesma 

evolução da razão metafísica”110. Com a recusa da hermenêutica à necessidade de 

argumentação para construir sua base teórica, tais acusações ainda persistem, mesmo 

que o racionalismo tenha já perdido sua posição hegemônica na cultura contemporânea. 

Assim:  

 

A hermenêutica pode e deve rejeitar tal acusação, desenvolvendo, 
mais explicitamente, com base em seus pressupostos originais, uma 
noção especifica de racionalidade que, sem retomar aos 

                                                                                                                                                            
familiaridade original com o mundo, que constitui a não-transcendental, mas sempre historicamente finita 
e ‘situada’ condição de possibilidade da experiência”.  
108 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 75. 
109 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 59-60. 
110 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 139.  
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procedimentos fundadores da tradição metafísica, não cancele 
completamente as características específicas do discurso filosófico 
enquanto distinto, por exemplo, da poesia e da literatura111. 

 

A hermenêutica, pela ausência de um “procedimento demonstrativo”, ou mesmo 

de uma argumentação persuasiva, é diversa – se considerarmos a terminologia das 

ciências – de uma epistemologia, que é historicamente construída sobre tais bases. Para  

Richard Rorty, segundo Vattimo, a concepção de hermenêutica pressupõe o encontro 

“com um novo sistema de metáforas, com um novo paradigma, cuja compreensão e 

aceitação não tem nada a ver”112 com o método da epistemologia. A negação da verdade 

como correspondência, já a partir de Heidegger, remete à concepção hermenêutica, que 

aqui se dá no interior de uma “abertura”, dentro de um “projeto”, ou ainda, em termos 

wittgensteinianos, dentro de um jogo de linguagem, uma vez “que a hermenêutica 

compartilha com certas soluções da filosofia analítica que partem do chamado segundo 

Wittgenstein”113. Assim, “a experiência da verdade se torna fatalmente uma experiência 

poética ou estética”114, enquanto tem a ver com expressar, manifestar, articular. O 

esteticismo, acusado por vezes de ter sido o elemento que impede a construção de uma 

racionalidade hermenêutica, em Gadamer constitui ponto fundamental – relembro aqui a 

primeira parte de Verdade e Método, dedicada à questão da verdade na arte.  

 

Será que não deve haver conhecimento nenhum na arte? Não há na 
experiência da arte, uma reivindicação à verdade, que sendo 
certamente diversa da ciência, certamente também não lhe será 
inferior? E será que não reside a tarefa da estética, justamente em 
fundamentar que a experiência da arte é uma forma de conhecimento 
dos sentidos, que transmite à ciência os últimos dados, a partir dos 
quais põe-se a construir o conhecimento da natureza, certamente 
também diferente de todo conhecimento ético da razão e, aliás, de 
todo o conhecimento conceitual, mas que é, contudo, conhecimento, 
ou seja, transmissão da verdade?115 

 

A fim de evitar o irracionalismo implícito da posição hermenêutica – pois ceder 

a uma ou outra forma de esteticismo, como interpreta Vattimo, implicaria reencontrar a 

metafísica, e uma concepção metafísica da experiência estética – é preciso radicalizar as 

                                                      
111 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 139. 
112 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 140.  
113 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 141.  
114 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 141. 
115 GADAMER, H. G. Verdade e Método I, p. 169.  
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próprias premissas de Verdade e Método. Assim, fundar o pensamento hermenêutico 

baseia-se, sobretudo, na importância que elementos como a história de seus efeitos, as 

interpretações possibilitadas por uma obra de arte ou um texto – ou um diálogo, se 

levarmos em conta os aspectos da hermenêutica gadameriana.  

 

Radicalizar as premissas postas em Verdade e Método significa, pois, 
reconhecer que a hermenêutica, como teoria, só se pode legitimar, 
mostrando que ela mesma não é senão uma interpretação 
hermenêutica correta de uma mensagem que lhe chega do passado ou, 
em qualquer caso, de alhures a que, de alguma maneira, ela mesma 
pertence – pois tal pertença é a própria condição de possibilidade de 
recepção da mensagem116.  

 

Se a hermenêutica tem hoje maior evidência entre as concepções filosóficas, 

ocupando o lugar de destaque que pertenceu ao marxismo e ao estruturalismo, não é 

apenas por uma recusa polêmica com a Modernidade ou o cientificismo, a racionalidade 

técnica; não é uma pretensão sua de pôr-se como um saber mais verdadeiro ou mais 

autêntico em relação aos saberes da Modernidade. A descoberta do inconsciente, a 

multiplicidade das culturas evidenciada com o desenvolvimento das ciências humanas e 

da antropologia, e a perda da ideia de realidade, após a autoconsciência da historiografia 

de descobrir-se como um esquema retórico, são já conquistas do pensamento moderno. 

“Não existem fatos, somente interpretações” diz Nietzsche, em um fragmento póstumo; 

“e esta também é uma interpretação”117 parece ser a expressão emblemática para 

representar o papel que a hermenêutica desempenha na Pós-Modernidade: o alastrar-se 

da interpretação em decorrência da “difusão dos meios de comunicação de massa que, 

paradoxalmente, não desenvolve tanto a consciência vaga e geral do seu caráter de 

agências interpretativas não neutras e ‘objetivas’”118 evidencia o caráter interpretativo e 

múltiplo que marca o presente histórico, dado que a própria história, como curso 

unitário, perde sua razão de ser, em detrimento àquela concepção de um mundo 

marcado pelas diferentes visões de mundo, agora proporcionadas ao diálogo.  

 

                                                      
116 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 147. 
117 Com efeito, Nietzsche busca a ruptura com a imposição dos valores supremos da tradição por meio da 
“consumação do niilismo”, nas palavras de Vattimo: “Que significa niilismo? – Que os valores supremos 
desvalorizem-se. Falta o fim; falta a resposta ao ‘Por quê’”. Cf.: NIETZSCHE, F. A Vontade de Poder. 
Trad. port. Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Francisco José Dias de Moraes. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2008, p. 29.  
118 VATTIMO, G. A Tentação do Realismo, p. 26. 
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2.3 – A defesa de uma ontologia hermenêutico-niilista 

“Ocidente é a terra do ser, a única, justamente enquanto é também, 

inseparavelmente, a terra do ocaso do ser”119. Essa é para Vattimo a característica que 

define a tese heideggeriana de que o Ocidente não significa apenas nossa localização 

geográfica, mas também a terra do ocaso, do declínio do ser. Falar deste “declinar do 

ser” significa também transformar a formulação original, na qual o Ocidente é 

interpretado como a terra do ocaso do ser, por uma compreensão de que o Ocidente é a 

terra do ocaso, e por isso mesmo, do ser. Com efeito, a tese defendida por Vattimo de 

um declinar da ontologia em uma ontologia fraca vai para além das premissas 

ontológicas construídas por Heidegger. Talvez por isso mesmo Vattimo se reportar a 

ontologia hermenêutica de Gadamer, buscando examinar ali a relação estabelecida entre 

verdade e retórica. Como exposto até aqui, Vattimo não se põe tão somente como um 

simples herdeiro do niilismo de Nietzsche e Heidegger. Suas conclusões vão para além 

daquilo que os próprios autores interpretaram, ao fazer também sua própria 

interpretação dos mesmos.  

A reformulação vattimiana da tese de Heidegger – Ocidente como a terra do 

ocaso, e por isso, do ser –, e sua ambiguidade inerente, procuram se distanciar das 

interpretações mais difundidas desta filosofia. Para Vattimo, tais interpretações 

terminam por enfatizar ora o termo ocaso, ora o termo ser, enquanto para este, a 

conexão entre ambos é indissociável. Ou acentuam de modo exclusivo o termo ser 

quando “persistirem em ler Heidegger como um pensador que, de algum modo ainda 

que problemático e puramente preparatório, preconiza um retorno do ser ao ser”, ou 

acentuam o termo ocaso quando o interpretam como um “convite a reconhecer que a 

metafísica terminou, e com ela também toda possível história do ser”120. O significado 

de tais interpretações é que o texto heideggeriano é marcado pelos dois elementos que 

                                                      
119 VATTIMO, G. Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica [1981]. Trad. esp. Juan 
Carlos Gentile Vítale. Barcelona: Editora Paidós, 1992, p. 47: “Occidente es la tierra del ser, la única, 
precisamente en cuanto es también, inseparablemente, la tierra del ocaso del ser”.  
120 VATTIMO, G. Más allá del sujeto, p. 48: “Estas interpretaciones pueden, muy en general, ser 
indicadas como enfatizadoras de vez en vez, alternativamente, o del término ocaso o del término ser, en 
perjuicio de la conexión, que a mí me parece indisoluble, entre ellos. Acentúan de modo exclusivo el 
término ser aquellas interpretaciones que persisten en leer a Heidegger como a un pensador que, de algún 
modo aunque sea problemático y puramente preparatorio, preconiza un retorno del ser o al ser, según una 
línea que en sentido amplio se puede llamar religiosa (o más precisamente, teológica, en el significado de 
la onto-teo-logía de la que habla Identität und Differenz). Acentúan, en cambio, el término ocaso las 
interpretaciones que leen en el pensamiento heideggeriano la invitación a tomar nota de que la metafísica 
ha terminado, y con ella también toda posible historia del ser: del ser «no queda ya nada», de modo total, 
y eso excluye cualquier mítica espera de que se vuelva de nuevo hacia nosotros su posible nuevo volverse 
hacia nosotros”.  
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tais termos contem. A interpretação vattimiana do texto heideggeriano busca não tanto 

uma superação do niilismo, mas antes o niilismo como única via possível da ontologia. 

Com efeito, Heidegger “desfundamenta” o ser na medida em que clama a necessidade 

de esquecê-lo enquanto fundamento.  

 

Já em Ser e Tempo o ser é ‘esquecido como fundamento’; no lugar do 
ser capaz de funcionar como Grund se percebe – precisamente na 
centralidade que assume a analítica existencial e a elucidação do nexo 
com o tempo – um ‘ser que, constitutivamente, não é capaz, um ser 
fraca e depotencializado. O ‘sentido do ser’ que Ser e Tempo busca e 
ao qual, ao menos em certa medida, chega, deve entender-se 
sobretudo como uma ‘direção’ na qual o ser-aí e o ente se encontram 
rumo ao movimento que os conduz não à uma base estável, mas a um 
constante deslocamento no qual se encontram despossuídos e privados 
de todo centro. A situação descrita por Nietzsche (no apontamento que 
abre a velha edição de Wille zur Macht) como característica do 
niilismo, aquela em que, a partir de Copérnico, ‘o homem rola do 
centro pra X’, é também a do Dasein heideggeriano: o Dasein como o 
homem pós-copernicano não é o centro fundante, nem habita, possui, 
coincide com este centro121. 

 

Assim, contra a própria letra do texto heideggeriano, Vattimo interpreta que “Ser 

e Tempo não nos encaminha à superação do niilismo, mas antes a experimentar o 

niilismo como a única via possível de uma ontologia” 122. Em Nietzsche, niilismo é a 

“desvalorização dos valores supremos”, expressão essa que podemos traduzir pela 

morte de Deus. Deus morre não como forma de mais uma expressão metafísica, mas, 

enquanto representa o fundamento ao qual todos os outros se remetem, na medida em 

que é princípio e causa do mundo, sobretudo na própria cultura ocidental. Em 

Heidegger, o ser é aniquilado na medida em que se transforma em valor.  

 

Também acerca dos conteúdos, dos modos de manifestação do 
niilismo, a tese de Nietzsche e a de Heidegger concordam, para além 

                                                      
121 VATTIMO, G. Más allá del sujeto, pp. 51-52: “Ya en Sein und Zeit el ser es «olvidado como 
fundamento»; en el lugar del ser capaz de funcionar como Gruña se percibe —precisamente en la 
centralidad que asume la analítica existencial y la elucidación del nexo con el tiempo— un «ser» que, 
constitutivamente, no es ya capaz de fundar, un ser débil y depotenciado. El «sentido del ser», que Sein 
und Zeit busca y al que, al menos en cierta medida, llega, debe entenderse sobre todo como una 
«dirección» en la que el ser-ahí y el ente se encuentran encaminados, en un movimiento que los conduce 
no a una base estable, sino a una ulterior permanente dislocación, en la cual se encuentran desposeídos y 
privados de todo centro. La situación descrita por Nietzsche (en el apunte que abre la vieja edición del 
Wille zur Macht) como característica del nihilismo, aquella en que, a partir de Copérnico, «el hombre 
rueda fuera del centro hacia la X», es también la del Dasein heideggeriano: el Dasein, como el hombre 
poscopernicano, no es el centro fundante, ni habita, posee, coincide con, este centro”. 
122 VATTIMO, G. Más allá del sujeto, p. 52: “Ser y Tempo no nos encamina a la superación del 
nihilismo, sino a experimentar el nihilismo como la única vía posible de la ontología”.  
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das diferenças de posição teórica: para Nietzsche, todo o processo do 
niilismo pode ser resumido na morte de Deus, ou, também, na 
‘desvalorização dos valores supremos’. Para Heidegger, o ser se 
aniquila na medida em que se transforma completamente em valor. 
Essa caracterização do niilismo é articulada por Heidegger de modo 
também a incluir Nietzsche, o niilista consumado, ainda que, para 
Heidegger, pareça haver um possível – e desejável – além do niilismo, 
enquanto para Nietzsche, a consumação do niilismo é tudo que 
devemos esperar e almejar. O próprio Heidegger, de um ponto de vista 
mais nietzschiano que heideggeriano, inclui-se na história da 
consumação do niilismo, e o niilismo para ser aquele pensamento 
ultrametafísico que ele busca. Mas é justamente tudo isso o sentido da 
tese segundo a qual o niilismo consumado é nossa única chance...123 

 

Na acepção nietzschiano-heideggeriana, conforme visto anteriormente, o 

niilismo é a consumação do valor de uso no valor de troca. Compreendendo o papel 

desempenhado pela “destruição da ontologia” – em seu modo tradicional – tencionada 

por Heidegger, podemos compreender sua posição ontológica; se para a tradição o ser é 

presença (e a compreende como uma constante presença, diga-se de passagem), 

Heidegger o pensa antes sob outra categoria, enquanto Ereignis (o “acontecimento” do 

ser, ser enquanto evento-apropriação, por assim dizer). Dada a ambiguidade presente 

nos textos heideggerianos entre ser e homem, “para falar do ser introduz-se um termo, o 

verbo ereignen – acontecer, ocorrer ou também, transitivamente, fazer ocorrer, instituir 

– (...) e, em certa medida, irá designar o próprio ser”124. O Ereignis é o acontecer do ser 

na abertura, dentro do projeto dado do Ser-aí. Se em Heidegger o ser se dá para além da 

presença, é porque ele não é mais compreendido como uma estrutura estável de todo o 

sempre; o ser é rememoração, pois vive a constante possibilidade de não mais existir. 

Efemeridade e mortalidade são as características de uma ontologia que pensa o ente em 

posse do ser.  

 

O mundo do Ereignis é o mundo do fim da metafísica: quando o ser já 
não se pode pensar como simples presença, só pode aparecer como 
evento. Uma vez mais, a justificação do uso do termo Ereignis não 
está numa escolha ou num propósito subjetivo, mas está, de certo 
modo, nas próprias coisas. Se pensarmos até ao fundo as implicações 
do reconhecimento, que não podemos iludir, do fim da metafísica, a 
palavra que se encontra a falar do ser é Ereignis, evento. No termo da 
época da metafísica, o ser só pode pensar-se como aquilo que se 
apropria do homem, remetendo-se a ele. Esta é a tese que resume toda 
a trajetória efetuada por Heidegger desde Ser e Tempo até Nietzsche e 

                                                      
123 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 4-5. 
124 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, pp. 105-106.  
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Carta sobre o Humanismo. O que agora é acentuado (nas obras 
tardias), de maneira nova, com o termo Uebereignen é o fato de que 
não só o homem nunca existe sem o ser, mas também o ser nunca 
existe sem o homem125. 

 

Assim, a história da metafísica, sob uma nova concepção, é apenas a história do 

eventualizar-se do ser, em suas várias aberturas epocais, em seus vários modos de se 

determinar. “A metafísica como descrição da estrutura permanente e ‘necessária’ do ser 

é substituída pela ‘história da metafísica’, pela reflexão e pelo diálogo sobre as aberturas 

nas quais o ser se deu”126.  

 

O Ereignis do ser que lampeja através da estrutura im-positiva do Ge-
Stell heideggeriano é, precisamente, o anúncio de uma época de 
‘debilidade’ do ser, em que a ‘propriação’ dos entes é explicitamente 
dada como transpropriação. Desse ponto de vista, o niilismo é chance 
em dois sentidos. Antes de mais nada, num sentido efeitual, político: a 
massificação e a ‘midiatização’ – e, também, secularização, 
desarraigamento, etc. – da existência moderna tardia é acentuação da 
alienação, expropriação, no sentido da sociedade da organização total. 
A ‘desrealização’ do mundo pode não caminhar apenas na direção da 
rigidez do imaginário, do estabelecimento de novos ‘valores 
supremos’, mas dirigir-se, ao contrário, para a mobilidade do 
simbólico. Essa chance também depende – e esse é o segundo sentido 
do termo – do modo como sabemos vive-la, individual e 
coletivamente. A recaída na contrafinalidade está ligada à tendência 
permanente a viver a ‘desrealização’ em termos de reapropriação. A 
emancipação do homem também consiste, decerto, como quer Sartre, 
na reapropriação do sentido da história por aqueles que a fazem 
concretamente127.  

 

A interpretação do pensamento heideggeriano realizada por Vattimo busca, 

também, construir a base na qual se possa compreender sua concepção de uma ontologia 

fraca, em oposição à ontologia forte, aquela da tradição. Assumindo os pressupostos de 

Heidegger – como a abertura do ser e a conexão entre ser e linguagem –, Vattimo 

pretende defender sua concepção ontológica justamente como aquela onde o ser já não 

se dá mais pela estabilidade, estrutura, presença: ele acontece na medida em que se dá 

pela linguagem, discurso ou mesmo – levando a cabo seu projeto estético – se revela em 

                                                      
125 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, p. 107.  
126 VATTIMO, G. Introdução a Heidegger, p. 111.  
127 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 14-15.  
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toda a sua pluralidade. Uma ontologia fraca, onde “o ser não é, mas a-contece”128 é 

aquela que caracteriza o ser caracterizado pela efemeridade e pela  mortalidade.  

 

Seja o conteúdo – os traços do ser metafísico repensados e 
desfundamentados – seja a forma do pensamento da Verwindung – 
uma legitimação que não apela à estrutura do ser, tão pouco a uma lei 
lógica da história, mas a uma ‘nota’, portanto de qualquer modo ainda 
historicista – o pensamento fraco assume e prossegue a herança da 
dialética, conjugando-a com a diferença129. 

 

Tal herança, atenta Vattimo, não deve ser vista como um itinerário, como se o 

pensamento fraco prosseguisse uma via iniciada, antes desse, pela dialética e pelo 

pensamento da diferença. Devemos nos manter fiéis apenas à experiência cotidiana; “o 

fundamento, o princípio, o projeto inicial do nosso discurso não pode ser senão a 

fundamentação hermenêutica”130. Assim, a relação do pensamento fraco com a 

hermenêutica – enquanto a fragilidade deste pensamento surge no confronto com o 

existente – surge na medida em que o ser não mais é, se dá apenas quando se transmite; 

pensar o ser é, portanto, (re-)pensar aquilo que é dito e pensado. “Tal repensamento, que 

é o pensar autêntico, não pode proceder com uma lógica de verificação e rigor 

demonstrativo, mas apenas mediante a intuição, o velho instrumento por excelência 

estético”131. Assim Vattimo retoma Gadamer, de quem traz a relação entre verdade e 

retórica, partindo de sua ontologia hermenêutica (mas não por isso menos “fraca”, dada 

a carência de demonstração e validade científica da hermenêutica). O peso conferido à 

linguagem no pensamento de Gadamer, sobretudo por seu interesse ético, confere a 

retórica o papel determinante para uma “verdade hermenêutica”. “A verdade 

hermenêutica, isto é, a experiência de verdade que a hermenêutica reivindica e que vê 

                                                      
128 VATTIMO, G.  Il pensiero debole,  p. 23.  
129 VATTIMO, G.  Il pensiero debole,  p. 23: “Sia il contenuto – i tratti dell’essere metafisico ripensati e 
sfondati – sia la forma del pensiero della Verwindung – una legittimazione che non si apella alla struttura 
dell’essere e nemmemo a una legge logica della storia, ma a una ‘presa d’atto’, dunque in qualche senso 
ancora storicistica – sono modi in cui il pensiero debole assume e prosegue l’eridità della dialettica 
coniugandola con la differenza”.  
130 VATTIMO, G.  Il pensiero debole,  p. 13: “La fondazione, l’avvio, l’invio-principio del nostro 
discorso non può essere, in altre parole, che fondazione ermeneutica”.  
131 VATTIMO, G.  Il pensiero debole, p. 24 “tale ripensamento, che è il pensare autentico (giacché non è 
pensiero il misurare della scienza o l’organizzare della tecnica), non può procedere con una logica della 
verificazione e del rigore dimostrativo, ma solo mediante il vecchio strumento eminentemente estetico 
dell’intuizione”. 
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exemplificada na experiência da arte, é essencialmente retórica”132. Mesmo as ciências, 

e a verificação de proposições e leis que estas descobrem, se caracterizam por aspectos 

“essencialmente retóricos”, de linguagem. Indivíduos, grupos, culturas e subculturas, 

todos tem os aspectos de verdade seus mediados pela linguagem. Daí Gadamer afirmar 

que o ser que pode ser compreendido é linguagem.  

Contudo, falta à hermenêutica uma “instância da verdade da tradição 

metafísica”133 – justamente por sua origem heideggeriana e sua recusa da identificação 

das estruturas do ser com as estruturas da gramática histórica e da linguagem. A saída 

que Vattimo encontra na base da experiência da hermenêutica é que o aspecto de 

verdade é resultado de verificação, produzido quando certos procedimentos são dados – 

“o projeto de mundo que nos constitui enquanto Ser-aí” 134 –, ou seja, o verdadeiro não 

tem uma natureza metafísica ou lógica, mas sim retórica. A verdade da hermenêutica é 

baseada na interpretação, que pressupõe a linguagem e a retórica. A interpretação “se 

realiza no encontro com horizontes paradigmáticos diversos, que não se deixam avaliar 

na base de uma conformidade qualquer, e sim nos vêm como propostas ‘poéticas’ de 

mundos outros, de regras novas – dentro das quais vige uma ‘outra epistemologia’”135. 

O “horizonte retórico da verdade (que também podemos chamar de hermenêutica)” é 

então um dos pontos que constituem uma noção de verdade dentro da “ontologia fraca” 

de Vattimo: 

 

A verdade é fruto de interpretações não porque por meio do processo 
interpretativo se busque uma apreensão direta do verdadeiro (por 
exemplo, onde a interpretação surge como decifração, 
desmascaramento, etc.); mas é porque somente no processo 
interpretativo, entendido, sobretudo em referência ao sentido 
aristotélico de hermeneia, expressão, formulação, que a verdade se 
constitui136. 

 

                                                      
132 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 135.  
133 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 113.  
134 VATTIMO, G. Il pensiero debole, p. 26.  
135 VATTIMO, G. Para Além da Interpretação, p. 117. 
136 VATTIMO, G. Il pensiero debole, p. 26: “la verità è frutto di interpretazione non perché attraverso il 
processo interpretativo se giunga a un coglimento diretto del vero (per esempio, là dove interpretazione è 
intesa come decifrazione, smascheramento ecc.); ma perché è solo nel processo interpretativo, inteso 
anzitutto in rifirimento al senso aristotelico di hermeneia, espressione, formulazione, che la verità si 
constituisce”.  
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Com tudo isso, como o caráter retórico da verdade, o ser entra em seu declínio, 

experimenta a fundo sua fragilidade. “Assim como na ontologia hermenêutica 

heideggeriana, o ser se torna Ueber-lieferung, trans-missão, dissolvendo-se também em 

seus procedimentos, na ‘retórica’”137. O ser verdadeiro não é, mas se transmite. Assim, 

se liberta da “estabilidade-presença” na qual foi pensado pela tradição. O ser não se faz 

mais presente, é antes interpretado como “rememoração”. Se o pensamento se concebe 

fraco, não há motivos para se pretender como mais válido ou mais verdadeiro. “Um 

pensamento fraco, que é sobretudo e principalmente a causa de seus conteúdos 

ontológicos, de seu modo de conceber o ser e a verdade, por consequência, não tem 

razão para reivindicar o lugar que reivindicava o pensamento metafísico em relação a 

práxis”138. Isso porque “o pensamento fraco não se apresenta como manifesto de uma 

doutrina ou filosofia (em um sentido específico), mas como a manifestação da 

maturidade alcançada do pensamento de Vattimo”139.  

Uma hermenêutica fraca, como antes exposto, só poderia conduzir a uma 

ontologia também fraca. Com efeito, uma interpretação na que se busca uma verdade 

que está para além da certeza da metafísica e da verificabilidade da ciência só pode ser 

compreendida não mais estável, mas antes destituída de suas características recebidas 

pela tradição. Uma experiência estética da verdade, assim, propicia: 

 

uma realidade ‘aliviada’, tornada mais leve porque menos nitidamente 
cindida entre o verdadeiro e a ficção, a informação, a imagem: o 
mundo da mediatização total da nossa experiência, no qual já nos 
encontramos em larga medida. É nesse mundo que a ontologia se 
torna efetivamente hermenêutica, e as noções metafísicas de sujeito e 
objeto, ou melhor, de realidade e de verdade-fundamento, perdem 
peso. Nessa situação, deve-se falar, na minha opinião, de uma 
‘ontologia fraca’ como única possibilidade de sair da metafísica – pelo 
caminho de uma aceitação-convalescença-distorção que não tem mais 
nada do ultrapassamento crítico característico da Modernidade. Pode 

                                                      
137 VATTIMO, G. Il pensiero debole, p. 26: “come nell’ontologia ermeneutica heideggeriana, esso 
diventa ormai soltanto Ueber-lieferung, tras-missione, dissolvendosi anche nelle procedure, nella 
‘retorica’”.  
138 VATTIMO, G. Il pensiero debole, pp. 26-27: “Un pensiero debole, che è tale anzitutto e 
principalmente a causa dei suoi contenuti ontologici, del suo modo di concepire l’essere e la verità, è 
anche un pensiero che, di conseguenza, non ha più ragioni per rivendicare la sovranità che rivendicava il 
pensiero metafisico nei confronti della prassi”.  
139 MATTIA, D. Gianni Vattimo. L’etica dell’interpretazione, p. 122: “il pensiero debole non si presenta 
come manifesto di una dottrina o filosofia (in senso stretto), ma come la manifestazione della raggiunta 
maturità del pensiero di Vattimo”.  



65 
 

ser que nisso resida, para o pensamento pós-moderno, a chance de um 
novo, fracamente novo, começo140. 

 

Com efeito, é atentando à nossa “situação presente”, a nosso cotidiano concreto 

na experiência pós-moderna, que podemos compreende a dimensão de uma ontologia 

que pense o ser vivido em seu aspecto fraco. Grande parte do pensamento do século XX 

buscou já romper com o “transcendente” característico do discurso filosófico, 

reportando-se a elementos mais comuns da vida, o próprio viver no mundo. Daí dizer 

que a filosofia “cai” em uma espécie de “sociologização” de seu discurso, é marcada 

por um tipo de “impressionismo sociológico” – o que não significa (como se verá a 

seguir) uma perda de seus elementos. É apenas um novo modo de conceber o mundo em 

que vivemos, privilegiando as relações concretas em detrimento das reflexões abstratas 

acerca dos elementos puramente transcendentais.  

 
 

2.4 – O declínio da filosofia em sociologia: o impressionismo sociológico na 

experiência filosófica do século XX 

Diante das críticas ao pensamento moderno, expostas por Nietzsche e Heidegger 

– seja pela crítica ao humanismo ou mesmo pelo anúncio do niilismo consumado –, 

Vattimo as interpreta em seus elementos mais positivos como base para uma 

reconstrução da racionalidade filosófica. Entretanto, tal empreitada “só é possível desde 

que se tenha a coragem (e não apenas a imprudência, esperamos) de ouvir com atenção 

os discursos das artes, da crítica literária, da sociologia, sobre a Pós-Modernidade e suas 

peculiaridades”141. Parte da tradição filosófica já atentara para uma reflexão no plano 

das artes; atentar ao discurso da sociologia para a reconstrução da filosofia, por sua vez, 

pode parecer um projeto que busque dotá-la de certa dose do “simplismo descritivo” 

desta, mas podemos compreender, também ou principalmente na relação entre filosofia 

e sociedade, exatamente aquele espaço de abertura do ser.  

Mas podemos ainda nos perguntar: em que medida a filosofia declina em 

sociologia? Os escritos mais recentes de Vattimo, como o mesmo reconhece, tem um 

interesse quase que exclusivo “pela (filosofia) política e pela reflexão religiosa”142. Em 

                                                      
140 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 190.  
141 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. VI.  
142 VATTIMO, Gianni. O pensamento dos fracos. In. Monográfico Gianni Vattimo. Revista de Filosofia 
A Parte Rei. Nº. 54, novembro/2007. Disponível em < http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei>. Acessado 
em 15 jun. 2011.  
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Nichilismo ed Emancipazione: etica, politica, diritto, de 2003, Vattimo tematiza de 

modo pontual e específico a questão do declínio da filosofia em sociologia. Contudo, 

podemos encontrá-la já dissolvida ao longo de suas obras anteriores; em A Sociedade 

Transparente (1989), a relação filosofia-ciências humanas já vem abertamente 

discutida: a vertiginosa pluralidade da comunicação propiciou, para além de uma 

homologação da cultura por meio dos meios de comunicação da qual falavam os 

prognósticos de Max Horkheimer e Theodor Adorno, o “surgimento” de culturas e 

subculturas até então “marginalizadas” do processo histórico do Ocidente143.  O 

aparecimento das minorias na “ribalta” da opinião pública, excluídas daquela visão 

unitária da história, permitiu compreender a marca que a interpretação, o diálogo e as 

diferenças têm para a contemporaneidade. O que está em jogo, na sociedade da 

comunicação generalizada, é exatamente o modo como se dá a oscilação, determinante 

para compreender também o ser, agora já destituído de seu caráter fixo, permanente, 

estável, que a filosofia da tradição tanto buscou.  “Da relação entre filosofia e 

sociedade”, diz Vattimo, enquanto “relação entre pensamento e mundo (...), ainda 

sabemos pouco”144, mas, por seu caráter “técnico”, uma sociedade da comunicação 

generalizada é exatamente aquela na qual já não podemos mais conceber o pensamento 

em seu aspecto “forte”, unitário e consolidado. É por isso mesmo que pensar sob moldes 

sociológicos é também pensar fragilmente. Tal relação – entre pensamento e mundo, 

filosofia e sociedade – revela justamente o modelo no qual deve se basear o 

pensamento, na busca por uma verdade, mesmo sendo essa verdade vivida já em seus 

aspectos “fracos” – estéticos e retóricos –, se comparados àquela verdade defendida e 

buscada pela metafísica. A visão ‘niilista’ que o pensiero debole extrai da reflexão sobre 

Nietzsche, Heidegger, também propõe uma – se quiser paradoxal – filosofia da história 

e do seu sentido, que pode ser resumida na ideia do enfraquecimento do ser como única 

possibilidade de emancipação. 

Antes devemos compreender a própria sociedade da informação como resultado 

de um fenômeno ainda anterior a esta: o advento das tecnologias. Para Vattimo a 

tecnologia – sobretudo a informática – corresponde àquelas ciências particulares das 
                                                      
143 O Ocidente, como lugar da história, sempre foi marcado pela visão eurocêntrica de mundo, que nunca 
ao menos considerou o Oriente. A tese aqui defendida é aquela que, não obstante a marca do processo 
histórico seja centrada na visão do Eurocentrismo, a sociedade da comunicação generalizada possibilitou 
compreender que a própria civilização ocidental é dotada pelo pluralismo, no qual até mesmo o Oriente 
tem a possibilidade de “tomar a palavra”, dar seu relato.  
144 VATTIMO, G. Il Pensiero debole, p. 27: “del rapporto tra filosofia e società, di cui per ora sappiamo 
poco”.   
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quais falava Heidegger, que acabavam por findar marcar o fim da filosofia (enquanto 

metafísica): 

 

Pode se identificar o fim da filosofia simplesmente como fim da 
metafísica com a afirmação, pratica e politica, dos regimes 
democráticos. Onde encontramos democracia não encontramos os 
detentores da verdade ‘verdadeira’ que, ou exercitam eles próprios o 
poder (os reis filósofos de Platão) ou que fornecem ao soberano as 
regras para o seu comportamento. Por isso, repito, me parece 
sintomática a citação de Marx feita por Heidegger. Naquela página, se 
fala do fim da filosofia por causa da sua dissolução no especializar-se 
das ciências particulares, da psicologia, à sociologia, antropologia, 
lógica, logística e semântica, até à cibernética (que hoje chamamos de 
informática)145. 

 

A relação entre Pós-Modernidade e tecnologia, no pensamento vattimiano, “não é 

apenas uma visão pós-moderna específica da tecnologia, ou que a Pós-Modernidade é 

especificamente determinada pela tecnologia”146; ele mesmo diz tomar ambas como 

certas. Mas sua posição, para além de tais concepções, interpreta a mudança do 

paradigma ontológico na Pós-Modernidade; depois de considerada uma ontologia pelo 

aspecto da fragilidade, dada sua desfundamentação, o papel determinante exercido pela 

tecnologia em nossa sociedade propicia se pensar uma “ontologia da atualidade”. 

 

Pretendo defender, de um ponto de vista filosófico, o que está 
acontecendo conosco, o que cabe a nós, na época pós-moderna, é uma 
transformação da (noção de) Ser enquanto tal. Creio que só possamos 
falar inteligentemente sobre Pós-Modernidade, e sobre a relevância e 
o significado que tem a tecnologia nesta, partindo de uma perspectiva 
que se inicia com as lições de Heidegger e se segue para elaborar o 
que pode ser chamado, usando um termo dos últimos escritos de 
Foucault, uma ‘ontologia da atualidade’”147.  

                                                      
145 VATTIMO, G. Addiò alla verità, p. 41: “si può identificare semplicemente la fine della filosofia come 
metafisica con 1'affermazione, pratica e politica, dei regimi democratici. Dove c'e democrazia non ci può 
essere una classe di detentori della verità "vera" che o esercitano direttamente il potere (i re-filosofi di 
Platone) o che forniscono al sovrano le regole per i l suo comportamento. Per questo, ripeto, mi sembra 
sintomatico i l richiamo a Marx che ho segnalato nelle citate pagine di Heidegger. I n quelle Stesse 
pagine, si parla della fine della filosofia a causa della dissoluzione che essa subisce nello specializzarsi 
delle singole scienze, dalla psicologia alia sociologia all'antropologia alia logica alia logistica e 
semantica, fino alia cibernetica (che noi oggi chiamiamo piuttosto informatica)”.  
146 VATTIMO, G. Nihilism and Emancipation: ethics, politics & law [2003]. Trad. ing. William 
McCuiag. Nova York: Columbia University Press, 2004, p. 3: “The thesis I wish to set out concerning 
postmodernity and technology is not just that a specific postmodern vision of technology exists, or that 
postmodernity is specifically determined by technology – I take both for granted”.  
147 VATTIMO, G. Nihilism and Emancipation, p. 3: “I wish to maintain, from a philosophical point of 
view, that what is happening to us, what concerns  us, in the postmodern epoch, is a transformation of (the 
notion of) Being as such. I believe that we can only speck intelligently about postmodernity, and about 
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Em Vattimo, a “ontologia da atualidade” tem antes um sentido literal – embora, 

como se verá posteriormente, Vattimo mesmo reconheça um sentido objetivo e um 

sentido subjetivo – do termo: “é usado aqui pra indicar um discurso que tenta esclarecer 

o que o Ser significa na situação atual”148. Cabe agora ao pensamento, como sua nova 

“tarefa”, pensar o que ainda permanece oculto na “apresentação cotidiana” daquilo que 

declina sempre. A dissolução da filosofia em sociologia se dá, portanto, quando ela já 

não tem mais algo a dizer sobre o todo, a universalidade a qual pressupunha a 

metafísica. A busca pela verdade já não é mais por seu aspecto mais “verdadeiro”, ou 

mais legítimo; o discurso filosófico é agora o que concebe a oscilação, a efemeridade, a 

heterogeneidade; em suma, do ser como evento.  

 

Na idade da democracia, o evento do ser ao qual o pensamento deve 
voltar sua própria atenção talvez seja qualquer coisa mais ampla e 
menos definitiva, talvez mais vizinha à política (...). O evento (do ser) 
ao qual o pensamento tem a tarefa de corresponder na época da 
democracia é o modo no qual o ser se configura por meio da 
experiência coletiva. O oculto que tende passar despercebido na 
especialização das ciências è ‘l’on he on’, o ser enquanto ser, a 
integralidade da experiência individual e social que se subtrai à 
esquizofrenia tecnológica e à consequente efemeridade do 
autoritarismo149.  

 

Tal proximidade com a política, de fato, tem seu motivo de ser também.  Com 

efeito, a política não é o lugar onde podemos encontrar a verdade. Em Addio Alla 

Verità, a questão da verdade na prática política e na própria cultura da sociedade 

ocidental é posta sob a instância da finalidade – reagimos com indignação ao ataque 

comandando pelos EUA e Reino Unido ao Iraque, sob o argumento da existência, neste 

país, de armas de destruição em massa (o que, de fato, não se confirmou), mas 

reagiríamos do mesmo modo se uma “mentira”, tal como a proferida para justificar a 

                                                                                                                                                            
significance that technology has in it, from a perspective that starts with Heidegger’s teaching and goes 
on to elaborate what might be called, using a term from Foucault’s late period, an ‘ontology of 
actuality’”.  
148 VATTIMO, G. Nihilism and Emancipation, pp. 3-4: “’ontology of actuality’ is used here to mean a 
discourse that attempts to clarify what Being signifies in the present situation”.   
149 VATTIMO, G. Addio alla verità, p. 46 “Nell'età della democrazia, l'evento dell'essere a cui il pensiero 
deve volgere la propria attenzione è forse qualcosa di molto più ampio e meno definito, forse più vicino 
alla politica (...). L'evento (dell'essere) a cui il pensiero ha il compito di corrispondere nell'epoca della 
democrazia è il modo in cui l'essere si configura via via nell'esperienza collettiva. Il nascosto che tende a 
sfuggire nella specializzazione delle scienze e l'on he on, l'essere in quanto essere, l'integralità 
dell'esperienza individuale e sociale che va sottratta alla schizofrenia tecnologica e alla conseguente 
ricaduta nell'autoritarismo”.  
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invasão, tivesse um fim mais nobre, como reduzir o custo do tratamento médico aos 

pacientes portadores do vírus da AIDS nos países pobres?  

 

Adeus à verdade: assim podemos expressar, de maneira mais ou 
menos paradoxal, a situação da nossa cultura atual, seja em seus 
aspectos teóricos e filosóficos, seja na experiência comum. Referindo-
se a esta última, é evidente a todos que tudo se torna um jogo de 
interpretações não desinteressadas e não necessariamente falsas, mas 
demonstram projetos, expectativas e escolhas de valores diversos150.  

 

A defesa de uma “sociologização” da filosofia, ou mesmo um declínio desta em 

sociologia demonstra antes aquela tese vattimiana do niilismo que se consuma, que 

marca nossa experiência contemporânea. Há de se compreender o que está em jogo 

aqui: a marca do pensamento político de Vattimo é, de fato, a emancipação. 

Emancipação não mais naquele modelo kantiano, a marcha do homem rumo àquilo que 

a natureza lhe proporcionara; as metanarrativas (grands récits) na expressão de Jean 

François Lyotard –, as grandes filosofias da história com um fundamento legitimador, 

que visavam como fim último a completa emancipação do homem de sua condição de 

menoridade, já não são mais cabíveis na Pós-Modernidade. A emancipação, para 

Vattimo, é uma libertação niilista (hermenêutica, ainda assim), que tem seu valor no 

cotidiano da vida social e política. “Hoje o homem pode finalmente tornar-se consciente 

de que a perfeita liberdade não é a de Espinosa, não é – como sempre sonhou a 

metafísica – conhecer a estrutura do real e adequar-se a ela”151. A própria ideia de uma 

realidade em si, como concebeu a metafísica, já não tem mais sua razão de ser, se por 

realidade compreendermos uma concatenação de ideias e fatos, uma sequência lógica de 

acontecimentos, marcados por um critério ideal da verdade. A “situação presente” nos 

traz antes uma ontologia fraca, que pressupõe um ser também fraco, desencadeando em 

uma concepção não menos fraca de verdade. Podemos compreender que, antes de uma 

realidade estruturada logicamente, vivemos “eventos” do ser, sem quaisquer resquícios 

daquela racionalidade ordenadora da tradição (ainda) metafísica. Por estas razoes 

expostas até aqui, Vattimo defende uma declinação da filosofia em sociologia; a falta de 

                                                      
150 VATTIMO, G. Addio Alla Verità. Roma: Meltini Editore, 2009, p. 7: “Addio alla verità: così 
potremmo esprimere, in maniera più o meno paradossale, la situazione della nostra cultura attuale, sia nei 
suoi aspetti teorici e filosofici, sia nell’esperienza comune. Proprio riferendosi a quest’ultima, è sempre 
più evidente a tutti che tutto diventa un gioco di interpretazione non disinteressate e non necessariamente 
false, ma appunto orientate secondo progetti, aspettative e scelte di valore diverse”. 
151 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 15.  
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critérios de validade e verificabilidade, que se expõe na verdade que a hermenêutica 

busca, em oposição à concepção forte tradicionalista, parece antes querer dotar o 

conhecimento filosófico de um “sociologismo” barato.  

Não devemos esquecer que o declínio da Filosofia em Sociologia (importante 

salientar que à palavra “sociologia” Vattimo denota um sentido vago e amplo) está 

diretamente relacionado à ideia de uma “ontologia da atualidade”. A expressão, em 

Vattimo, tenciona esclarecer o significado do ser na “situação presente”. A tradição, 

desde o surgimento do pensamento filosófico, tentou esclarecer o sentido do ser 

ignorando sempre a situação histórica concreta dos usos da linguagem. Contudo, a 

situação presente traz outro significado para a ideia de ser, agora compreendido 

historicamente – daí a atenção dada à linguagem na ontologia hermenêutica, como 

expressão filosófica do século XX. A ruptura com o pensamento da tradição – que 

representa antes o “esquecimento do ser” e interpreta o significado ontológico da nossa 

situação presente – significou uma mudança mesma dos paradigmas da construção 

filosófica. Com efeito, diversos filósofos do último século tiveram suas obras marcadas 

por um “impressionismo sociológico”; “mas, acima de todos, um grande exemplo de 

sociologia filosófica, e mais especificamente de uma ‘ontologia da atualidade’ é a obra 

do então chamado segundo Heidegger, após a virada da década de 1930 que seguiu a 

interrupção de Ser e Tempo”152.  

Para Vattimo, é a partir de uma perspectiva dialética que se pode identificar 

Filosofia com Sociologia (ou com o pensamento sociológico); para este, grande parte do 

pensamento filosófico do século XX debateu e se confrontou com a realidade social, 

mas terminou por ainda cair numa contradição, sobretudo Walter Benjamin e Jean-

François Lyotard; enquanto o primeiro, incoerentemente, apresenta uma contradição 

pela recusa de uma visão metafísica da história e a "identificação" do pensamento 

filosófico com sociológico - pois parece querer conciliar, segundo Vattimo, uma visão 

metafísica da história de tipo marxista e uma espécie de teoria platônica das ideias -, o 

segundo apresenta uma tese que, baseada na multiplicação em larga escala da 

interpretação do construir histórico da sociedade contemporânea, crê no fim das 

metanarrativas – embora tenha, para Vattimo, constituído assim uma nova grande 

narrativa, agora baseada na larga escala das interpretações.  
                                                      
152 VATTIMO, G.  Nihilism and emancipation, p. 4: “but above all, a great example of philosophical 
sociology, and more specifically of the ‘ontology of actuality’,  is on emblematic view of the entire 
oeuvre of the so-called second Heidegger, after the turn in the 1930s that followed the interruption of 
Being and Time”.  
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O “impressionismo sociológico” que marca o discurso da Filosofia ao longo do 

século XX não é, portanto, explícito e consciente. Para Vattimo, a única excessão é 

Heidegger: “ele é o filósofo que fala explicitamente da essência epocal do ser”153. O 

pensamento heideggeriano, sobretudo aquele posterior a Ser e Tempo, traz a ideia do ser 

como "evento", da constante "variação" estrutural deste, no mundo onde as experiências 

históricas humanas são construídas. 

 

O ser não é um objeto, ele é abertura na qual homem e mundo, sujeito 
e objeto, podem se relacionar. Desde que a abertura não implique em 
estabilidade ao objeto (que surge apenas no interior de aberturas 
específicas), o ser deve ser pensado como 'evento'; o ser não 'é', 
propriamente falando, mas 'acontece'. Minha tese é que a 
'identificação' de filosofia com sociologia, ou antes com a 'ontologia 
da atualidade' tem sentido apenas partindo de tal perspectiva. O 
rememoramento do ser que Heidegger buscava através de sua obra, a 
superação do esquecimento do ser que era o cerne da metafísica (da 
filosofia européia, dos pré-socráticos a Nietzsche), é pensada como 
destino, aquilo que Heidegger chama de 'Ge-Schick', ou seja, o 
conjunto (Ge) de Schicken, de envios ou aberturas do ser que que 
condicionaram e tornaram possíveis a experiência da humanidade em 
suas fases históricas juntamente à nossa154.  

 

É nesse sentido que Vattimo crê ser possível à filosofia falar de atualidade, do 

presente histórico no qual estamos inseridos, na medida em que sistema aplica um 

sistema de pensamento a um específico problema – nossa existência tardo-moderna –, 

“concebendo-a como um esforço para compreender o significado que o ser tem hoje e 

vincular esse sentido com destino enquanto Ge-Schick” 155.  

Em O Discurso Filosófico da Modernidade, Habermas atenta à relação que a 

“filosofia da práxis” estabelece com a “filosofia da reflexão” já no século XIX, 

sobretudo na leitura de Marx dos textos da Filosofia do Direito de Hegel. Enquanto 

                                                      
153 VATTIMO, G.  Nihilism and emancipation, p. 6: “he is the philosopher who speaks explicitly of the 
'epochal' essence of Being”. 
154 VATTIMO, G.  Nihilism and emancipation, 6-7: “Being is not an object, it is the aperture within 
which alone man and the world, subject and object, can enter into relationship. Since the aperture does 
not confer stability on the object (which arises only within specific apertures), Being should be thought of 
as 'event': Being 'is' not, properly speaking, but rather 'comes about', happens. My thesis is that the 
'identification' of philosophy with sociology, or rather with an 'ontology of actuality' has meaning only 
from this perspective. The remembering of Being that Heidegger wished to inaugurate through his work, 
the overcoming of the oblivion of Being that is the core of metaphysics (that is, European philosophy 
from the pre-Socratics to Nietzsche), is thought that reiterates destiny, what Heidegger calls the 'Ge-
Schick', in other words, the ensemble (Ge) of the Schicken, the sendings or apertures of Being that have 
conditioned and made possible the experience of humanity in its historical phases prior to us”. 
155 VATTIMO, G.  Nihilism and emancipation, p. 7: “conceiving itself as an effor to grasp the meaning 
that Being has today and to connect this meaning with destiny as Ge-Schick”.  
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Hegel pensava uma filosofia do sujeito a partir do sujeito em seu aspecto 

epistemológico – sujeito cognoscente –, “Marx se fundamenta antes no sujeito 

produtor”.  

 

A filosofia da reflexão, por privilegiar o conhecimento, concebe o 
processo de formação do espírito (segundo o modelo da auto-relação) 
como processo de tornar-se consciente de si; a filosofia da práxis, que 
privilegia a relação entre sujeito agente e o mundo dos objetos 
manipuláveis, concebe o processo de formação da espécie (segundo o 
modelo da auto-exteriorização) como autoprodução. Considera não a 
consciência de si, mas o trabalho como princípio da modernidade 156.  

 

Embora Marx empreenda o esforço de constituir uma filosofia da práxis já no 

século XIX, é apenas o fruto de seus trabalhos que refletem na “sociologização” da 

filosofia – vale mencionar que Marx (assim como Hegel) ainda buscava, segundo 

Vattimo, uma “sociedade mais esclarecida, mais ‘educada’”157. Por isso apenas em 

Heidegger se constitui, para Vattimo, o rigor da teoria que tematiza e perpassa grande 

parte do pensamento filosófico contemporâneo, ao compreender em sua teoria a 

epocalidade do ser; contudo, nossa tarefa – como indivíduos viventes da experiência 

pós-moderna – agora se põe para além daquela executada por Heidegger: compreender 

o fundo da problemática que envolve a “distorção” da filosofia em sociologia – 

enquanto consequência do horizonte do impressionismo sociológico que marca a teoria 

filosófica do século XX.  

 

Uma vez mais, é provavelmente Heidegger que propicia uma 
interpretação da tendência sociologizante da filosofia. Podemos 
adicionar a isso, como ele mesmo frequentemente faz com outras 
expressões, dois possíveis significados da expressão ‘ontologia da 
atualidade’. A ontologia que buscamos com o auxílio de Heidegger é a 
teoria que fala da atualidade (significado objetivo) e também aquela 
ontologia que pertence à atualidade, em um significado subjetivo. 
Porque não há como compreender o ser como algo estável apartado de 
seu evento (...), uma teoria do presente é uma teoria que não tem outra 
fonte de informação ou legitimação que não seja nossa própria 
condição presente158.   

                                                      
156 HABERMAS, J. O Discurso Filosófico da Modernidade [1985]. Trad. port. Luiz Sérgio Repa e 
Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 91.  
157 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 14.  
158 VATTIMO, G. Nihilism and emancipation, pp. 7-8: “Once again, it is probably Heidegger who offers 
a complete interpretation of this sociologizing tendency of philosophy. We can sum it up by playing, as 
he himself often does with others expressions, on the two available meanings of the genitive in the 
expression ‘ontology of actuality’. The ontology for which we are searching with Heidegger’s help is a 
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Vattimo interpreta que uma ontologia da atualidade bem como o sociologismo 

inerente a ela surgem  como uma reação à ameaça de uma organização geral da vida 

oriundo de um modo de pensar do mundo técnico, do qual a sociedade da informação é 

também parte. Assim, o apelo heideggeriano de relembrar o sentido do ser, já exposto 

em Ser e Tempo, significa uma reação ao perigo representado pelo “esquecimento do 

ser” da metafísica, que tem seu momento conclusivo na tecnologia. Assim, a existência, 

segundo Vattimo, perde qualquer aspecto unitário, se fragmentando nos diversos papéis 

sociais que cada um é levado a ocupar na sociedade da técnica; o “especializar-se” da 

técnica, em oposição ao pensamento totalizante da metafísica, significa a ausência da 

racionalidade moderna – e filosófica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
theory that speaks of actuality (the objective genitive) and also belongs to it, in the subjective sense of the 
genitive. Because there is no way to grasp Being as something stable apart from its event (…), a theory of 
present existence is a theory that has no other source of information or legitimation apart from the present 
condition itself”.  
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 Capítulo III 

Pós-Modernidade e ontologia fraca: a experiência da oscilação 

 
De “modernidade líquida” à “sociedade da comunicação”, passando pelo “fim 

das metanarrativas”, a compreensão mais genérica da Pós-Modernidade diz respeito à 

dissolução dos valores culturais, morais, éticos, estéticos, epistemológicos, entre outros, 

que eram orientados, no pensamento moderno, pela imposição metafísica do bem ideal. 

O uso do pós-moderno em filosofia surge com Lyotard, que vincula o termo “à crise dos 

grandes relatos”. Chamar de pós-modernas as sociedades mais desenvolvidas pode 

parecer ainda permanecer preso àquela lógica moderna do desenvolvimento, como se a 

Pós-Modernidade fosse apenas um estágio que se pretenda ulterior à Modernidade por 

superá-la em quaisquer de seus aspectos. Contudo, a Pós-Modernidade se põe como 

descrença, ou a percepção da falibilidade dos grandes sistemas da Modernidade. Ou 

ainda, “simplificando ao extremo, considera-se ‘pós-moderna’ a incredulidade em 

relação aos metarrelatos”159, como disse o próprio Lyotard. Daí Vattimo interpretar o 

papel da dissolução dos metarrelatos no presente histórico já como um fator também 

vinculado à crise do historicismo.  

Tal dissolução é consequência das transformações no âmbito social e cultural 

que vive o Ocidente em finais do século XIX e ao longo do século XX; entre elas, 

podemos certamente destacar o advento dos mass media como fator de maior relevância 

na caracterização da dissolução dos metarrelatos. Devemos compreender que os mass 

media não representam a finalidade do desenvolvimento tecnológico; enquanto frutos de 

uma série de desenvolvimentos tecnológicos das mais diversas áreas, eles representam 

antes um simples meio que permitiu novas experiências e maneiras de interagir com o 

mundo que nos rodeia, com outras formas de viver esse mundo em sua variedade 

cultural, social.  

A sociedade da comunicação – para além dos prognósticos pessimistas de 

pensadores como Adorno e Horkheimer, que vivenciaram o surgimento e a expansão 

das formas eletrônicas de comunicação (rádio, televisão), aliados ainda à crítica 

contemporânea que pensa em uma violência comunicativa – parece possibilitar o 

surgimento dos novos relatos da Pós-Modernidade: a voz àqueles excluídos do processo 

histórico universal ocupa agora o papel desempenhado pelas grandes narrativas de 
                                                      
159 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno [1979]. Trad. bras. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1993, p. XVI.  
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antes. Isso porque os relatos que marcam nossa experiência tardo-moderna são também 

os pequenos feitos do cotidiano, embora não possamos simplesmente ignorar a 

importância que certos relatos mais globais e totalizantes ainda ocupam na narração da 

construção histórica do mundo hoje. Desse modo, a possibilidade de compreender o 

mundo por meio dos pequenos relatos é efeito do novo sentido no qual se orienta a Pós-

Modernidade: a pluralidade de sentidos.  

À medida que a “realidade” é marcada pela “tomada de palavra” de culturas e 

subculturas até então consideradas “baixas”, como se essas estivessem aquém do ideal 

moderno de civilidade ocidental, a identificação de sua gramática cultural, seu “dialeto” 

com um sistema de sentido específico de tal cultura determina a crise do sentido 

unitário, determinando a pluralidade de sentidos. Daí se identificar o sentido específico 

de cada cultura com sua também específica forma de racionalidade. Racionalidades e 

compreensões de mundo são próprias de cada cultura. Se a Modernidade compreendia 

que o mundo se dava por meio de categorias universais do entendimento e da razão, 

comuns a todos os homens, a orientação pós-moderna compreende justamente o papel 

determinante exercido pelas tecnologias de informação que, na forma dos mass media, 

terminam por revelar o caráter multifacetado do mundo contemporâneo.  

 
 

3.1 – A crise das metanarrativas como fim do projeto moderno 

Romper com a Modernidade e pretender-se pós-moderno significa não crer mais 

no que nos dizia aquele modo de pensar, não crer mais serem possíveis os projetos 

daquela filosofia; em suma, defender a Pós-Modernidade é descrença do projeto 

moderno, que sintetizava, em suas filosofias da história, o mundo como um relato 

unitário, totalizante, universal. Assim, o pensamento pós-moderno é a constatação da 

falibilidade daquele projeto que se apresentava como infalível, legítimo, superior. O 

aparecimento do pós-moderno em filosofia, conforme visto acima, surge na obra de 

Lyotard, A Condição Pós-Moderna (ou simplesmente O Pós-Moderno, segundo a 

tradução aqui utilizada): ali o autor considerava “a posição do saber nas sociedades mais 

desenvolvidas”160. O pós-moderno designa, para ele, “o estado da cultura após as 

transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a 

partir do final do século XIX”, situando-as, em sua obra, “em relação à crise dos 

                                                      
160 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno, p. XV.  
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relatos”161. Por relato, no contexto lyotardiano, podemos compreender as teorias que 

pregam a crença na redenção humana perante o divino, a emancipação e o 

conhecimento pleno do mundo, ou seja, a compreensão teleológica da história, sempre 

com caráter universal:  

 

Originalmente, a ciência entra em conflito com os relatos. Do ponto 
de vista de seus próprios critérios, a maior parte destes últimos revela-
se como fábulas. Mas, na medida em que não se limite a enunciar 
regularidades úteis e que busque o verdadeiro, deve legitimar suas 
regras de jogo. Assim, exerce sobre seu próprio estatuto um discurso 
de legitimação, chamado filosofia. Quando este metadiscurso recorre 
explicitamente a algum grande relato, como a dialética do espírito, a 
hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou 
trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide-se chamar 
‘moderna’ a ciência que a isto se refere para se legitimar. É assim, por 
exemplo, que a regra do consenso entre o remetente e destinatário de 
um enunciado com valor de verdade será tido como aceitável, se ela se 
inscreve na perspectiva de uma unanimidade possível de mentalidades 
racionais: foi este o relato das Luzes, onde o herói do saber trabalha 
por um bom fim ético-político, a paz universal. Vê-se nesse caso que, 
legitimando o saber por um metarrelato, que implica uma filosofia da 
história, somos conduzidos a questionar a validade das instituições 
que regem o vínculo social: elas também devem ser legitimadas. A 
justiça relaciona-se assim com o grande relato, no mesmo grau que a 
verdade162.  

 

Assim, a Pós-Modernidade significa, segundo Lyotard, a incredulidade em 

relação aos metarrelatos. Tal incredulidade pode certamente ser um efeito do 

desenvolvimento e da especialização das ciências; contudo, as narrativas dos grandes 

personagens, dos grandes heróis dissolvem-se na “pragmática das partículas de 

linguagem”, nas pequenas narrativas do cotidiano.  Com efeito, as narrativas da 

Modernidade são marcadas por elementos que constituem a crença no progresso da 

humanidade; em muitas delas, o próprio filósofo era o espírito-guia capaz de conduzir a 

totalidade dos homens rumo à sua emancipação. Como tinham todas estas teorias uma 

finalidade ética – o elemento teleológico é a própria essência do pensamento moderno –, 

os empreendimentos da filosofia da história da Modernidade – as metanarrativas, ou 

grands récits – tinham antes uma característica de grandes “contos” com aspectos 

legitimantes. Deste modo: 

 

                                                      
161 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno, p. XV.  
162 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno, pp. XV-XVI. 
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As ‘metanarrativas’ de que se trata em A Condição Pós-Moderna são 
aquelas que marcam a Modernidade: emancipação progressiva da 
razão e da liberdade, emancipação progressiva ou catastrófica do 
trabalho (fonte do valor alienado no capitalismo), enriquecimento da 
humanidade inteira através dos progressos da tecnociência capitalista, 
e até, se considerando o próprio cristianismo na Modernidade 
(opondo-se, neste caso, ao classicismo antigo), salvação das criaturas 
através da conversão das almas à narrativa crística do amor mártir. A 
filosofia de Hegel totaliza todas essas narrativas, e neste sentido 
concentra em si a modernidade especulativa. Essas narrativas não são 
mitos no sentido de fábulas (nem sequer a narrativa cristã). É certo 
que, como os mitos, têm o fim de legitimar instituições e práticas 
sociais e políticas, legislações, éticas, maneiras de pensar. Mas, 
diversamente dos mitos, não procuram essa legitimidade num ato 
original fundador, mas num futuro que deverá efetuar-se, ou seja, 
numa Idéia a realizar. Esta ideia (de liberdade, de ‘luz’, de socialismo, 
etc.) tem um valor legitimante porque é universal. Orienta todas as 
realidades humanas. Dá a modernidade o seu modo característico: o 
projeto, esse projeto de que Habermas diz que permaneceu inacabado, 
e que deve ser retomado, renovado. O meu argumento é o de que o 
projeto moderno (da realização da universalidade) não foi abandonado 
e esquecido, mas destruído, ‘liquidado’. Há diversas formas de 
destruição, diversos nomes que a simbolizam. ‘Auschwitz’ pode ser 
considerado como um nome paradigmático para o ‘inacabamento’ 
trágico da modernidade163. 
 

Lyotard considera que, para se analisar a fundo o fim das metanarrativas na 

contemporaneidade, é preciso estar atento a algumas considerações. Devemos nos 

indagar se “poderemos hoje continuar a organizar a multiplicidade de acontecimentos 

que nos chegam do mundo, humano e não humano, colocando-os sob a Ideia de uma 

história universal da humanidade”164.  Assim, em Vattimo, a crítica às metanarrativas de 

Lyotard desemboca e corrobora com a sua reflexão sobre a experiência de fim da 

história própria da Pós-Modernidade. O fim da história se põe aqui como consequência 

de uma soma de fatores, destacando-se entre eles seus principais pontos: 

1 – A decadência da concepção racionalista moderna, que concebeu a Razão provendo o 

avanço da humanidade rumo à utopia da “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, onde 

os homens coexistiriam em paz, libertos das amarras dos males e vícios da civilização 

moderna. O “progresso” se revelou apenas em seu aspecto tecnológico, e a razão não foi 

capaz de acompanhar os avanços do saber, do qual muito se utilizou apenas como mais 

um método de perpetuar as relações já estabelecidas de poder; 

                                                      
163 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno Explicado às Crianças [1986]. Trad. port. Tereza Coelho. Lisboa: 
Dom Quixote, 1993, p. 31-32.  
164 LYOTARD, J. F. O Pós-Moderno Explicado às Crianças, p. 37. 
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2 – Frutos desse avanço tecnológico oriundo do saber moderno, os mass media 

desempenharam um papel determinante na dissolução da realidade, ao conectar fatos e 

acontecimentos dos mais remotos cantos do planeta em uma mesma página de jornal ou 

revista, ou em um mesmo bloco dos telejornais. Ouve-se a crise das bolsas de valores 

dos Estados Unidos e da Ásia ao mesmo tempo que se sabe que a safra de grãos da 

América do Sul está abaixo da expectativa por conta dos efeitos dos fenômenos 

climáticos. Assim, a impossibilidade de se narrar “racionalmente” o que acontece no 

cotidiano, um dos efeitos mais evidentes dos meios de comunicação, cria uma esfera de 

incongruência das ações e das imagens – enquanto objetos nos quais os media se 

pautam para nos transmitir a “realidade” –, uma desconexão dos fatos que não mais 

permite falar o que realmente acontece no mundo. Deste modo, o que temos são 

percepções fragmentadas da experiência concreta do cotidiano, na qual já não se é 

possível estabelecer um fio conectivo entre os fatos: a história humana não parece mais 

ser um encadeamento de ações coordenadas, consequentes.  

Lyotard, ao fazer uma apologia ao fim das metanarrativas, não cai em uma 

negação absoluta: embora não se possa falar em metanarrativas, ou narrações com 

finalidades de legitimação, o francês crê que o declínio das mesmas não impede que as 

histórias menores do cotidiano sejam a base do construir histórico. Pelo contrário: a 

soberania das pequenas narrativas ainda permanece intacta, exatamente pela falta de 

caráter legitimador das mesmas, na medida em que partem de pontos de vista 

descentralizados. A multiplicidade dos relatos, agora já não mais em seus aspectos 

totalizantes, mas antes como pequenas narrativas do cotidiano representa, segundo 

Lyotard, a característica mais peculiar da Pós-Modernidade.  

Essa concepção de Pós-Modernidade é a justificativa que Vattimo encontra para 

corroborar sua teoria sobre o papel dos mass media na atualidade. É nela onde ele 

encontra espaço para a teoria dos espaços na mídia aberto aos grupos minoritários 

sociais, construindo o cotidiano. Ele parece ciente de que há uma lógica maior para que 

haja esse espaço, uma necessidade mesmo “mercadológica”, da notícia como produto, 

em um mercado que necessita constantemente atualizar-se de novas “mercadorias”. 

A quebra com as metanarrativas representa uma mudança profunda na concepção 

de mundo. A exposição das culturas vindas dos mais remotos locais do planeta 

completa a quebra com a idealização do Eurocentrismo, no momento em que concebe o 

indivíduo, e não mais o povo. Os media, na constituição dos fatos, revelam a condição 

do indivíduo pertencente a um grupo, em oposição aos diversos grupos que se 
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apresentam. A Pós-Modernidade é o momento na história quando, não obstante toda a 

evidência dada aos sistemas culturais até então marginalizados, falar de uma história – 

considerada universal – já não é mais factível. De fato, a multiplicidade acaba por 

representar uma ruptura com um modelo histórico no qual possa se obter uma unidade. 

Assim, a explosão da tomada de palavra por minorias sociais representa antes uma 

oscilação própria da multiplicidade veiculada pelos media.  

 

Esta multiplicação vertiginosa da comunicação, esta ‘tomada de 
palavra’ por parte de um número crescente de subculturas, é o efeito 
mais evidente dos mass media e é também o fato que – interligado 
com o fim ou, pelo menos, com a transformação radical do 
imperialismo europeu – determina a passagem da nossa sociedade 
para a Pós-Modernidade. Não só nos confrontamos com outras 
culturas universais (por exemplo, o ‘Terceiro Mundo’), mas também 
no seu próprio seio, o Ocidente vive uma situação explosiva, uma 
pluralização que parece irresistível e que torna impossível a 
concepção do mundo e da história segundo pontos de vista 
unitários165.  

 

Por “fim da história” a interpretação de Vattimo compreende o fim da ideia de 

uma história organizada em torno dos grandes signos históricos. “Dissolução, decerto, 

significa, antes de tudo, ruptura da unidade, e não fim puro e simples da história”166. O 

que entendemos por história é antes a “história dos vencedores”.  

 

O que se recebe, afinal, do passado? Não tudo o que aconteceu, mas 
apenas aquilo que parece ser relevante. Por exemplo, na escola, 
estudamos muitas datas de batalhas, tratados de paz, até revoluções; 
mas nada nos disseram das trans-formações operadas no modo de nos 
alimentarmos, no modo de viver a sexualidade, ou coisas semelhantes. 
Assim, aquilo que de fala a história são os fatos da gente que conta, 
dos nobres, dos soberanos, ou da burguesia quando se torna classe de 
poder; mas os pobres, ou mesmo os aspectos da vida que são 
considerados ‘baixos’, não ‘fazem história’167.  

 

É necessário compreender que Vattimo não busca um novo modo de se contar a 

história. O próprio papel exercido pelos mass media na tarefa de comunicar o cotidiano 

termina por cumprir essa tarefa. Isso porque a multiplicidade de culturas e subculturas 

evidenciadas pelos media nos revelou que “não existe uma história única, existem sim 

                                                      
165 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 14.  
166 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. XIV.  
167 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 11. 
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imagens do passado propostas por pontos de vista diversos, e é ilusório pensar que 

existe um ponto de vista supremo, globalizante, capaz de unificar todos os outros”168.  

 

A crise da ideia de história traz consigo a crise da ideia de progresso: 
se não existe um curso unitário dos fatos humanos, nem sequer se 
poderá sustentar que eles caminham para um fim, que realizam um 
plano racional de melhoramento, educação, emancipação.169.  

 

A revelação das mais variadas formas de vida por meio dos mass media 

possibilitou perceber “que a história dos eventos – políticos, militares, dos grandes 

movimentos de ideias – é apenas uma história entre outras”170. É intrigante o papel 

exercido pelos media. No momento em que, como nunca antes fora possível, 

poderíamos falar de fato de uma história universal, tal concepção mostra-se falha na 

medida em que não podemos mais dar ares universais à história na Pós-Modernidade. 

No exato momento em que temos nosso cotidiano permeado de acontecimentos dos 

mais remotos cantos do planeta, quando podemos compreender a história em seu 

aspecto “universal”, tudo isso se torna inviável. Isso ocorre, segundo Vattimo, por que: 

 

A ‘dissolução’ da história, nos vários sentidos que se podem atribuir a 
essa expressão, é, de resto, provavelmente, a característica que 
distingue do modo mais claro a história contemporânea da história 
‘moderna’. A contemporaneidade, (não, é claro, a história 
contemporânea da subdivisão escolar, que a faz começar na 
Revolução Francesa) é a época em que, enquanto, com o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta e transmissão de 
informação, seria possível realizar uma ‘história universal’, 
precisamente essa história se tornou impossível. Como observa Nicola 
Tranfaglia, isso depende do fato de que o mundo da mídia 
disseminada por todo o planeta também é o mundo em que 
multiplicam os ‘centros’ da história – as potencias capazes de recolher 
e transmitir as informações com base numa visão unitária. No entanto, 
talvez isso não indique apenas não ser possível uma ‘história 
universal’ como historiografia, como historia rerum, mas também que 
faltem as próprias condições para uma história universal como efetivo 
curso unitário dos eventos, como res171.  

 

Se a história já não é mais percebida como era antes, como aquela história 

unitária e totalizante do projeto moderno, as esperanças de emancipação também já não 

                                                      
168 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 11. 
169 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 11. 
170 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. XIV.  
171 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. XV-XVI. 
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se baseiam mais nos mesmos princípios daquele. Assim, na medida em que se 

pluralizam os “centros” da história, a evidência das diversas culturas e subculturas 

possibilitam uma emancipação diversa daquela baseada em um avanço gradual da razão 

rumo à liberdade. Agora podemos pensar as possibilidades de emancipação – não uma 

emancipação normativa, baseada na razão, no progresso das ciências, mas uma 

emancipação proporcionada pelos efeitos estetizadores que compõem nossa experiência 

cotidiana. Essa emancipação se põe como possibilidade exatamente porque ainda 

depende do intermédio dos media, e a forma como estes transmitem os diversos  

“dialetos” que constituem o humano: por sons e imagens. Da mesma maneira que os 

media contribuem para a dissolução de uma ideia de história universal, propiciam que, 

por meio das histórias particulares das narrativas do cotidiano, as minorias até então 

excluídas do processo histórico se evidenciem, mostrando ao mundo todo o seu sistema 

cultural, acabando por “erodir” a realidade. Mas em que sentido podemos falar de uma 

erosão do princípio de realidade? Para Vattimo, enquanto os media “que teoricamente 

tornaram possível uma informação ‘em tempo real’ sobre tudo que acontece no mundo” 

buscavam tornar a sociedade mais esclarecida de seus acontecimentos, acabaram por 

tornar “cada vez menos concebível a própria ideia de uma realidade”:  

 

que sentido teria a liberdade de informação, ou mesmo a existência de 
mais canais de rádio e televisão, num mundo cuja norma fosse a 
reprodução exata da realidade, a perfeita objetividade, a total 
identificação do mapa com o território? De fato, a intensificação das 
possibilidades de informações sobre a realidade nos seus mais 
variados aspectos torna cada vez menos concebível a própria ideia de 
uma realidade. Talvez se verifique uma ‘profecia’ de Nietzsche no 
mundo dos mass media: o mundo real torna-se, afinal, uma fabula. Se 
temos uma ideia de realidade, esta, na nossa condição de existência 
tardo-moderna, não pode ser entendida como um dado objetivo que se 
situe a um nível inferior, para lá das imagens que nos dão os media. 
Como e onde poderemos atingir uma tal realidade em si? Realidade, 
para nós, é o resultado do encadeado de relações de ‘contaminação’ 
(no sentido latino) das múltiplas imagens, interpretações, 
reconstruções que, em concorrência entre si, ou de algum modo sem 
qualquer coordenação ‘central’ os media distribuem. A tese que 
pretendo propor é que, na sociedade dos media, em vez de um ideal 
emancipativo modelado na autoconsciência completamente definida, 
no perfeito conhecimento de quem sabe como estão as coisas, está a 
surgir um modelo de emancipação que, na sua própria base, reflete 
oscilação, pluralidade, e finalmente, a erosão do próprio ‘princípio de 
realidade’”172. 

  

                                                      
172 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 15.  
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A ausência de uma relação racional entre os fatos, efeito da sociedade dos mass 

media – que nos transmitem tudo sem ter necessariamente um elo, um vinculo entre as 

informações, basta haver um “interesse mercadológico” – pode certamente não nos 

transmitir um mundo compreensível em sua cadeia de acontecimentos. Mas nos 

possibilita, certamente, repensar nossa situação no mundo, agora que os grandes relatos 

legitimadores se revelam apenas como ideal entre outros.  

 
 

3.2 – As novas mudanças tecnológicas: a sociedade da comunicação 

No mundo contemporâneo, muito se fala dos meios de comunicação – os mass 

media – e seu papel na sociedade de hoje. Tanto se fala que discutimos ainda hoje, após 

décadas de seu estabelecimento no interior da sociedade, o papel determinante deles não 

apenas na formação de opinião na esfera pública, mas também no próprio modo de 

operar de certas ciências. Mas onde e como surgem os media?  

Com efeito, após a invenção da imprensa móvel por Johannes Gutemberg, por 

volta de 1440, a divulgação e a proliferação de ideias tornaram-se mais fáceis, já que os 

manuscritos geralmente contavam com exemplares únicos, dada a dificuldade de 

reprodução do conteúdo. O surgimento da imprensa, mesmo em seu modo mais 

rudimentar, possibilitou atingir uma quantidade maior de pessoas do que até então era 

possível. Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento de diversos instrumentos 

possibilitados pelas diversas revoluções industriais ao longo dos séculos XVIII e XIX, 

foi possível aproximar cada vez mais pessoas, mesmo sendo grande a distância entre 

elas. A modernização das técnicas de imprensa possibilitou a invenção do jornal 

impresso, como meio de informação muito mais eficaz que os folhetins e panfletos, 

produzidos manualmente. A disputa entre nações e a militarização dos estados também 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, 

como o rádio. Fruto do avanço e aparecimento de inúmeras outras tecnologias, a 

televisão assume o papel de destaque entre os meios de comunicação, tornando-se, ao 

longo das décadas, realmente mídia da massa.  

 

A invenção da televisão não é um evento único ou uma série de 
eventos. Ela dependeu de uma complexidade de invenções e 
desenvolvimentos em eletricidade, telegrafia, fotografia e cinema, e 
rádio. É possível dizer que foi vista em separado como um objetivo 
tecnológico específico no período 1875-1890, e que, com um atraso, 
tornou-se um empreendimento tecnológico específico, na década de 
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1920 até os primeiros sistemas públicos de televisão na década de 
1930173.  

 

Surge então, na década de 1920, o termo mass media para designar as 

tecnologias de comunicação oriundas do desenvolvimento tecnológico das últimas 

décadas – jornal, rádio, televisão (podemos incluir ainda o computador que, com a 

internet, tornou-se a síntese de todos os meios de comunicação precedentes). A partir de 

então, surge a sociedade da informação: a sociedade do século XX, marcada pela 

intensificação do processo comunicativo, efeito do papel determinante desempenhado 

pelos media no presente histórico. Sociedade da comunicação generalizada é a 

expressão utilizada por Vattimo para caracterizar a atualidade, na qual os meios de 

comunicação criam um novo paradigma das formas de relação entre os indivíduos, onde 

os “fatos” do dia-a-dia só se tornam acontecimentos quando são noticiados pelos media. 

Nosso presente é marcado pela “intensificação do intercâmbio de informações e pela 

identificação tendencial entre acontecimento e notícia”174 e o enredo cotidiano é ditado 

pela televisão, no qual a relação entre os indivíduos se dá com base na mediação feita 

pelos media.  

Ao afirmar isso, Vattimo atenta para o movimento de criação da revolução 

tecnológica, que é, em suma, a busca de desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

tecnologias de informação. Ora, são essas mesmas tecnologias que nos transmitem um 

mundo em forma de produto: informação e imagem. A (re)construção do cotidiano se 

apresenta, nesse papel de mediação dos media, antes como um “recorte” da experiência 

concreta do cotidiano, reduzida à transformação do cotidiano à imagens e sons, uma vez 

que os media buscam narrar os “acontecimentos”. 

 

Há uma espécie de “imobilidade” de fundo do mundo técnico, que os 
escritores de ficção científica representaram com frequência como a 
redução de toda experiência da realidade a uma experiência de 
imagens (ninguém encontra de verdade ninguém; vê tudo em 
monitores de tevê, que comanda sentado em sua sala) e que já se 

                                                      
173 Cf. WILLIAMS, R. Television – Technology and cultural form [1974]. Nova York: Routledge, 2005, 
p.7: “The invention of television was no single event or series of events. It depended on a complex of 
inventions and developments in electricity, telegraphy, photography and motion pictures, and radio. It can 
be said to have separated out as specific technological objective in the period 1875-1890, and then, after a 
lag, to have developed as a specific technological enterprise from 1920 through to the first public 
television system of the 1930s”. 
174 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 21.  
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percebe, para sermos mais realistas, no silêncio abafado e climatizado 
em que os computadores trabalham175. 

 

Na nova situação do cotidiano, onde as imagens e informações são apenas 

recebidas por intermédio dos media, se revela problemática a ideia de compreender tal 

sociedade da comunicação generalizada como “autotransparente”, embora o caráter 

ilimitado dessa sociedade apresente certos aspectos “transparentes” modelados, que 

reduzem mesmo os motivos de conflitos. Essa “autotransparência” se caracterizou 

mesmo como um vulto ideológico, em seu caráter metafísico176. Vattimo parte então em 

direção à conexão entre ciências humanas e sociedade da comunicação, um espaço de 

interseção no qual os indivíduos se encontram em um modelo social que lhes permite 

uma posição reflexiva em relação ao mundo, dissolvendo o sentido da história na ação 

cotidiana. Para tanto: 

 

bastaria que os mass media, que são os modos em que a 
autoconsciência da sociedade se transmite já a todos os seus membros, 
não se deixassem condicionar por ideologias, interesses particulares, 
etc., e se tornassem de algum modo “órgãos” das ciências sociais, se 
submetessem à verificação crítica um saber rigoroso, difundissem uma 
imagem “científica” da sociedade, precisamente aquela que as 
ciências humanas já são capazes de construir177. 

 

Na sociedade da comunicação, em oposição à Modernidade, os fatos e fazeres 

do cotidiano passam a ser de suma importância na interpretação do presente, enquanto 

considera os elementos particulares da organização social. É nesse contexto que os 

grandes acontecimentos se diluem aos banais, na medida em que os media os tomam 

como relevantes na veiculação dos acontecimentos diários, dissolvendo a “realidade” 

                                                      
175 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. XII-XXIII: O fato é notório quando observamos a 
popularidade de sites de relacionamento, serviços de bate papo que se utilizam de imagens para expressar 
ideias e sentimentos. A construção de sentido das relações passa por uma observação da “virtualidade” de 
cada indivíduo.  
176 Vattimo faz uso da teoria de K. O. Apel no confronto entre o idealismo dos media e o concreto da 
prática, ao falar do a priori da comunidade de comunicação – em A Transformação da Filosofia: “As 
posições de Apel são significativas não só porque atribuem um papel essencial às ciências humanas na 
realização de uma sociedade da comunicação entendida como ideal normativo, mas também porque 
esclarecem sem equívocos o que está contido neste ideal como seu aspecto essencial, isto é, a 
autotransparência (tendencialmente) completa da sociedade, sujeito-objeto de um saber reflexivo que, em 
certo sentido, realiza o caráter absoluto do espírito que, em Hegel, era um puro fantasma ideológico, um 
absoluto que, na sua ‘idealidade’, mantinha com o real concreto uma relação de transcendência 
‘platônica’ típica das essências metafísicas com todas as suas implicações também, em grande sentido, 
repressivas (na medida em que continuam a ser necessariamente transcendentes)” VATTIMO, G. A 
Sociedade Transparente, p. 30. 
177 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 31.  
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em um recorte de imagens e sons. A dissolução da ideia de realidade é efeito justamente 

da intensificação do processo comunicacional; a variedade das possibilidades de 

informação na sociedade marcada pelo fenômeno comunicacional impede de se pensar 

o mundo como estrutura estável e ordenada. Como pensar em unidade ou ordem quando 

o mundo é transmitido, por meio de recortes dos acontecimentos, sob a forma de sons e 

imagens oriundos dos mais remotos lugares do planeta? Atualmente tomamos 

conhecimento de uma catástrofe natural ocorrida no continente asiático no mesmo bloco 

do telejornal que noticia a crise econômica das bolsas dos Estados Unidos e da Europa. 

Talvez seja esse o efeito mais imediato e perceptivo da sociedade da comunicação de 

massa: a simultaneidade dos fatos, ou a narração simultânea dos mesmos, em oposição à 

concepção historicista da Modernidade, que concebia o mundo como uma concatenação 

lógica dos fatos, a “realidade” concebida na relação causa-efeito. Hoje nos tornamos 

cientes não apenas do mito que representa tal concepção, mas principalmente a ausência 

de uma relação entre os acontecimentos do mundo.  

 Para Vattimo, o fenômeno comunicacional propicia compreender o que 

significa “sociedade”, quando a compreendemos “distinta do Estado e das formas de 

organização política do poder”178. O autor atenta para o fato que o aparecimento e seu 

desenvolvimento não são consequência direta dos fenômenos comunicativos, mas 

interpreta que a opinião pública, possibilitada pelos mecanismos de informação e 

comunicação, desempenha um papel determinante no nosso contexto histórico.  

Outro efeito proporcionado pela sociedade da comunicação, segundo o autor, é 

o surgimento das ditas “ciências humanas” – das ciências descritivas dos fenômenos 

sociais e culturais (sociologia e antropologia) à ciência dos fenômenos particulares dos 

indivíduos (psicologia) – que, oriundas ainda da Modernidade, “estão condicionadas 

além do mais numa relação de recíproca determinação, pela constituição da sociedade 

moderna como sociedade da comunicação”179.  

 

As ciências humanas são, no seu conjunto, efeito e meio de ulterior 
desenvolvimento da sociedade da comunicação generalizada. Embora 
não se possa pretender dar uma definição exaustiva nem das ciências 
humanas nem da sociedade da comunicação (...) pode concordar-se 
genericamente, que denominamos ciências humanas todos os saberes 
que se inscrevem (ou tendem-se a inscrever como, por exemplo, a 
psicologia) no âmbito do que Kant denominou antropologia 

                                                      
178 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 22.  
179 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 23.  
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pragmática – isto é, que dão uma descrição ‘positiva’, não filosófico-
transcendental, do homem, não a partir do que ele é por natureza, mas 
do que fez de si, ou seja, a partir das instituições, das formas 
simbólicas, da cultura. Esta definição das ciências humanas deixa 
certamente em aberto muitos problemas, sobretudo o que diz respeito 
à antropologia de Arnold Gehlen. Mas o que nos interessa agora não é 
uma definição epistemologicamente exaustiva das ciências humanas, 
mas a relação destas formas de saber (quais os limites exatos do seu 
domínio) com a sociedade da comunicação generalizada180.  

 

Entretanto, a sociedade da comunicação pressupõe a constante “intensificação 

dos fenômenos comunicativos, a acentuação da circulação das informações até a 

contemporaneidade da crônica televisiva direta”181 como o centro e o sentido da 

modernização. Em Lyotard podemos encontrar já a identificação entre a modernização, 

enquanto desenvolvimento, e o aumento da circulação das informações. Diz ele: 

 

Sabe-se que o saber tornou-se nos últimos decênios a principal força 
de produção, que já modificou sensivelmente a composição das 
populações ativas nos países mais desenvolvidos e constitui o 
principal ponto de estrangulamento para os países em vias de 
desenvolvimento182.  

 

Aqui, o saber é determinante para a diferenciação entre países desenvolvidos e 

países em vias de desenvolvimento. E, para Lyotard, o saber é exatamente o objeto que 

vira mercadoria na sociedade da comunicação generalizada, “o saber é e será produzido 

para ser vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado numa nova produção: nos 

dois casos, para ser trocado”183. Vattimo parece concordar que “uma sociedade é 

definida e caracterizada pelas tecnologias de que dispõe, não em sentido genérico, mas 

no sentido específico de tecnologias da comunicação” 184. Heidegger, ao falar sobre 

tecnologia certamente remetia ao motor, como força de dominação da natureza. Hoje, 

no mundo pós-moderno, a experiência que a tecnologia nos proporciona é definida 

muito mais em termos de informação, no uso de “sistemas de recolha e transmissão de 

informações”185.  

                                                      
180 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 23. 
181 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 24. 
182 LYOTARD. J. F. O Pós-Moderno, p. 5. 
183 LYOTARD. J. F. O Pós-Moderno, p. 5. 
184 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 24.  
185 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 24.  
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Dizer que a sociedade moderna é essencialmente a sociedade da 
comunicação e das ciências sociais não significa, portanto, pôr entre 
parêntesis a amplitude das ciências da natureza e da tecnologia que 
elas tornaram possível na determinação da estrutura desta sociedade, 
mas antes constatar que: a) o ‘sentido’ em que a tecnologia se move 
não é tanto o domínio mecânico da natureza, mas o desenvolvimento 
específico da informação e da construção do mundo como ‘imagem’; 
b) esta sociedade em que a tecnologia tem o seu auge na ‘informação’ 
é também, essencialmente, a sociedade das ciências humanas – no 
duplo sentido, objetivo e subjetivo, do genitivo: a que é conhecida e 
construída, como seu objeto adequado, pelas ciências humanas; a que 
se exprime nestas ciências como um dos seus aspectos 
determinantes186.  

 

O uso das formas informacionais da tecnologia podem ser percebidas nos 

fenômenos comunicacionais da contemporaneidade – não enquanto proximidade 

cronológica, mas antes como simultaneidade – dos fatos, sob a forma da telecrônica 

narrativa que os meios de comunicação criam no seu “agir comunicativo”, na sua ação 

de narrar os acontecimentos do mundo. A telecrônica termina por reduzir a história ao 

plano da simultaneidade, como diz Vattimo, que tem como consequência a negação do 

ideal de autotransparência pretendido por uma sociedade da comunicação generalizada. 

Ao invés de um aumento da consciência do mundo por ação dos mass media, o que 

temos antes é a percepção de um “caos relativo”, já que a transmissão do mundo por 

meio da diversidade de imagens veiculada pelos media, antes de tornar a sociedade mais 

transparente ou mesmo mais esclarecida, a torna certamente mais complexa.  

 

Se avaliamos a situação atual com o padrão de semelhante 
expectativa, isto é, do ideal normativo da autotransparência, 
encontramo-nos face a um conjunto de fatos paradoxais: os próprios 
fatos, por exemplo, que encontram os historiadores do mundo 
contemporâneo. Como escreve Nicola Tranfaglia, ‘paradoxalmente, 
no momento em que o enorme desenvolvimento da comunicação e 
do intercambio de informações culturais, além das politicas, tornava 
possível um projeto de história autenticamente mundial, o declínio 
da Europa e o nascimento de mil outros centros de história anulavam 
essa possibilidade e levavam a historiografia ocidental e europeia a 
confrontar-se com a necessidade de uma mutação profunda na 
própria concepção de mundo’. Em geral, o desenvolvimento intenso 
das ciências humanas e a intensificação da comunicação social não 
parecem produzir um acréscimo de autotransparência da sociedade, 
parecem antes funcionar em sentido oposto (...). Algo do gênero [a 
impossibilidade de se pensar a história como curso unitário na 
sociedade dos mass media], provavelmente, é também válido para o 

                                                      
186 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 25. 
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ideal de autotransparência da sociedade: funciona exclusivamente do 
ponto de vista de um sujeito central, mas que se torna cada vez mais 
impensável à medida que, no plano teórico, se tornaria ‘possível’ 
realizá-lo efetivamente 187.  

 

Contudo, segundo Vattimo, a impossibilidade de construção de uma história 

universal no mundo dos media, no seio da sociedade da comunicação generalizada é o 

fator positivo da mesma. Do contrário, permaneceria ainda presa àquela visão 

reducionista e unitária da história, que é antes, segundo o autor, uma função de domínio. 

Daí o pensamento vattimiano não interpretar negativamente a ausência da 

“transparência” pretendida na sociedade da comunicação.  Para ele “o sistema media-

ciências sociais funciona (...) apenas enquanto nos coloca num mundo menos unitário, 

menos certo”188. O surgimento de novos centros da história torna, portanto, impossível 

conceber uma história universal, bem como um ideal de autotransparência; como pensar 

uma sociedade autoconsciente, esclarecida, ou mesmo “transparente” no momento em 

que as narrativas dão as mais variadas versões da experiência cotidiana?  

Daí Vattimo utilizar a expressão nietzschiana “fabulação do mundo”189 para 

caracterizar o mundo marcado pela comunicação generalizada. Com efeito, a ideia de 

mundo como fábula não é pura e simplesmente uma refutação da realidade, como que 

na defesa de um irrealismo (abstrato); é antes a interpretação do mundo constituído por 

múltiplas fabulações, múltiplas interpretações e pontos de vista dessa mesma realidade. 

Assim, como consequência, Vattimo defende que uma verdade no mundo marcado pela 

comunicação generalizada, é uma verdade de lógica hermenêutica, “que procura a 

verdade como continuidade, ‘correspondência’, diálogo entre os textos, e não como 

conformidade do anunciado com o estado de coisas mítico”190. Assim, a possibilidade 

aberta pela sociedade da comunicação é a descoberta do caráter plural das narrações, 

dos sentidos, em detrimento à visão unitário do mundo que, orientada por um ideal de 

                                                      
187 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 31-32.  
188 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 36. 
189 NIETZSCHE, F. Ocaso de los Ídolos [1888]. Trad. esp. José Luis Labata Lacasa. Madri: Mestas, 
2008: Cf.: “Cómo el ‘mundo verdadero’ acabó convirtiéndose en una fábula”, p. 41: “El ‘mundo 
verdadero’ es una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una Idea que se ha vuelto 
inútil, superflua; en consecuencia, es una Idea que ha sido refutada: eliminémosla” (O ‘mundo verdade’ é  
uma ideia que já não serve, que já nem sequer obriga a algo, uma ideia que se tornou inútil, supérflua; 
assim, é uma ideia refutada: eliminemo-la) .  
190 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 35.  
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dominação, busca um fio condutor das ações humanas compreendendo um sentido 

também único da existência humana.  

 
 

3.3 – Mass media e outros sentidos 

A desfundamentação do pensamento – o pensiero debole –, bem como a erosão 

do princípio de realidade – a fabulação do mundo como efeito mais característico da 

sociedade da comunicação generalizada –, termina por operar uma ruptura também com 

a ideia de um sentido único da existência. Podemos ainda dizer que tal ruptura seja 

talvez mais um efeito da crise do historicismo, do fim da história como curso universal, 

ou mesmo como característica de um momento no qual as grandes narrativas 

legitimantes, as narrativas que fundamentavam uma finalidade da história na busca por 

uma emancipação do gênero humano, seja por meio do progresso, seja por meio do 

correto uso da razão humana. Como exposto no capítulo anterior, Vattimo interpreta que 

grande parte do pensamento filosófico do século XX traz certa mudança em relação ao 

objeto característico da tradição: uma maior atenção aos aspectos mais práticos do 

cotidiano, ou mesmo as reflexões em termos mais próximos da vida social. Com efeito, 

a característica que perpassa a reflexão da filosofia novecentista é a dissolução do 

sentido unitário, global da história. Assim, devemos pensar agora um novo modo de 

pensar o sentido da existência na Pós-Modernidade, já que “se não se pode indicar um 

sentido global da história, parece também que o sentido da existência se perdeu”191. 

  

Gostaria, antes de tudo, demonstrar as razões pelas quais, me parece, a 
filosofia do século XX criticou a ideia de um significado global da 
história.  Dois casos, que podemos considerar exemplares, me 
parecem adequados para demonstrar tal crítica e suas boas razões. A 
filosofia depois de Hegel – o existencialismo nas suas várias 
formulações, mas também a fenomenologia e a hermenêutica – 
objetaram a Hegel que a única condição pela qual se possa nos colocar 
no ponto de vista do absoluto (que quer dizer: a história tem tal 
sentido único, global) é aquela que supõe que o homem pode 
identificar-se com o ponto de vista de Deus. Mas, já que nenhum 
homem particular é Deus, e todos têm seus interesses, preferências 
que o qualificam como indivíduo particular, é dificílimo falar do 
significado global da história, que se torna então um conceito do qual 
é melhor dizer: não há um sentido global da história, e seja como for, 

                                                      
191 VATTIMO, G. Filosofia al presente – Conversazioni di Gianni Vattimo con Francesco Barone, Remo 
Bodei, Italo Mancini, Vittorio Mathieu, Mario Perniola, Pier Aldo Rovatti, Emanuele Severino, Carlo 
Sini. Milão: Garzanti, 1990, p. 9: “l’esistenza ha senso soltanto collocata nel senso della storia. Ma se il 
senso  globale della storia non si può indicare, sembra che anche il senso dell’esistenza sia andato 
perduto”.  
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se há, nos não sabemos. A segunda crítica contra a ideia de uma 
história dotada de um significado global vem de Walter Benjamim (...) 
que viveu entre o século XIX e a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, 
Benjamim dizia: a ideia de uma história com significado unitário, 
racional, individual, descritível, é uma invenção das classes 
dominantes. São aqueles que escrevem a história: a ideia de uma 
racionalidade do devir histórico funciona para legitimação dos 
dominadores de hoje; a classe dominante legitima o próprio poder. É 
como dizer: ‘veja como é racional a história que chega a me por em 
posição de domínio, de privilégio’, e assim por diante. E também esta, 
como a primeira, é uma crítica muito radical nos confrontos do curso 
unitário da história192.  

 

Se prosseguirmos tais linhas críticas, questiona Vattimo, como devemos então 

significar nossa existência? Qual o significado que nossas existências individuais 

assumem quando não mais inseridas num contexto totalizante da história concebida 

como curso unitário? Ora, pensamento fraco, como já se pode perceber até o momento, 

é ainda um pensamento crítico às concepções unitárias, totalizantes, sejam elas 

metafísicas, históricas, estéticas. Portanto, Vattimo interpreta de outro ponto de vista o 

sentido para a existência humana, diverso daquele sentido unitário característico do 

historicismo tradicional. Se a história já não é mais concebida como metanarrativa, mas 

sim como pluralidade, como diversidade dos relatos que marcam nosso presente 

histórico, o sentido também já não é o mesmo: “a história tem um sentido, e este 

consiste na dissolução do sentido, aquilo que é um fio condutor na história da ‘queda 

progressiva’, no ‘declinar’, podemos dizer, dos vários significados globais que são 

                                                      
192 VATTIMO, G. Filosofia al presente, pp. 9-10: “Vorrei anzitutto illustrare la ragioni per cui mi sembra 
che la filosofia del Novecento abbia criticato con buon diritto l’idea di un significato globale della storia. 
Due casi, che si possono considerare esemplari, mi sembrano paricolarmente adatti a illustrare tale critica 
e le sue buene ragioni. La filosofia dodo Hegel – l’esistenzialismo nelle sue varie formulazioni, ma anche 
la fenomenologia e l’ermeneutica – ha obiettato a Hegel che l’unica condizione perché ci si possa 
collocare nel punto di vista dell’assoluto (e cioè dire: la storia ha questo senso totalmente, globalmente) è 
quella di suporre che l’uomo si possa identificare con il punto di vista di Dio. Ma poiché naturalmente 
ciascun singolo non è Dio, e ognuno ha interessi, passioni, preferenze che lo qualificano come individuo 
particolare, è difficilissimo parlare del significato globale della storia, che diventa allora un concetto di 
cui è meglio fare a meno: con c’è un senso globale della storia, e comunque, se c’è, non ne sappiamo 
nulla. La seconda critica contro l’idea di una storia dotata di un significato globale ci viene nel Novecento 
da Walter Benjamim, un pensatore tedesco vissuto tra le fine dell’Ottocento e gli inizi della seconda 
guerra mondiale. Ebbene, Benjamim diceva: l’idea che ci sia un significato unitario, razionale, 
individuabile, descrivibile, della storia, è un’invenzione delle classi dominanti. Sono quelli che vincono a 
scrivere la storia: l’idea di una razionalità del divenire storico è funzionale alla legittimazione dei 
dominatori di oggi; la classe dominanti legittima il proprio potere. Come dire: ‘vedete, com’è razionale la 
storia che arriva a mettermi in posizione di dominio, di privilegio’, e così via. E anche questa, come la 
prima, è una critica molto radicale nei confronti del corso unitario della storia”.  
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atribuídos à história”193. Contudo, a história não deve ser concebida também unicamente 

como valor das experiências individuais isoladas. Vattimo pensa que a história, 

enquanto curso unitário orientado por uma única concepção dissolve-se, passa a ser 

considerado, antes de uma única narrativa histórica, na multiplicidade das mesmas. 

Assim, o valor da história é exatamente a percepção da multiplicidade de valores dados 

a esta, e não a pura e simples negação de uma história considerada enquanto curso 

unitário: 

 

Duvido que se possa isolar por completo a esfera da experiência 
individual. Temo que esta, quando sozinha, não seja suficiente. Daí 
porque sustento que, não obstante a ideia de uma história dotada de 
um sentido global deva ser criticada, legitimamente criticada, não 
podemos abrir mão de certa ideia de sentido global da mesma, e 
insisto que tal ideia do sentido global pode ser apenas uma ideia 
paradoxal, a ideia de uma dissolução do sentido global da história 
como significado daquilo que acontece. Este significado do que 
acontece não é simplesmente e paradoxalmente a falta de sentido: este 
contém a possibilidade concreta de sentido. Na base da ideia de que o 
sentido, as grandes crenças dogmáticas, os grandes horizontes 
metafísicos tenham se destinado à dissolução, podemos realizar 
escolhas, tomar decisões: podemos orientar concretamente a nossa 
existência sobre esta base. Nesse sentido recuperaremos um 
significado verídico para a existência194.  

 

Para Vattimo, basear um sentido da história na simples afirmação da existência é 

ainda um valor estreitamente ligado à fé em um sentido da história. Conceber a 

redenção da existência é ainda uma ideia ao molde das metanarrativas. Assim, não 

podemos recorrer simplesmente à existência particular para compreender o sentido na 

experiência do presente. A ideia de sentido pressupõe uma apropriação, expressa como 

tomar consciência, “onde ‘tomar’ é entendido literalmente: compreendemos o sentido 

                                                      
193 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 10: “la storia ha un senso, e questo consiste nella storia della 
‘caduta progressiva, nel ‘declinare’ potremmo dire, dei vari significati globali che alla storia sono stati 
attribuiti”.  
194 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 14: “Dubito che si possa completamente isolare la sfera 
dell’esperienza individuale. Temo che questa, da sola, non sia sufficiente. Ecco perché sostengo che 
nononstante l’idea di una storia dotata di un senso globale sia stata criticata, legittimamente criticata, i 
realtà, di una certa idea di senso globale non possiamo fare a meno, e insisto sul fatto che una tale idea 
del senso globale può essere soltanto un’idea paradossale, l’idea di una dissoluzione del senso globale 
della storia come significato di ciò che accade. Questo significato di ciò che accade non è semplicemente 
e paradossamente la mancanza di senso: esso contiene anche della concrete possibilità di senso. In base 
all’idea che il senso, le grandi fedi dogmatiche, i grandi orizzonti metafisici siano destinati a dissolversi, 
possiamo compiere delle scelte, prendere delle decisioni: possiamo orientare concretamente la nostra 
esistenza su questa base. In questo senso recuperiamo un significato veridico all’esistenza”.  



92 
 

de algo quando nos apropriamos, o tornamos nosso”195. Ora, se o sentido da história se 

dissolve, embora não possamos abdicar de uma compreensão da história como curso, há 

outro modo para pensarmos ainda um sentido na história? Segundo Vattimo, sim. Isso 

porque, se não pensar no sentido baseados em uma ideia de história como curso 

unitário, tão pouco podemos afirmá-lo apenas pela existência individual – o que 

implicaria ainda um sentido específico, e portanto unitário, da história –, um sentido que 

podemos conceber no presente é justamente aquele baseado na pluralidade, na 

oscilação, nas características que determinam a sociedade da comunicação; a 

diversidade das narrativas trazem também uma nova experiência, uma nova 

possibilidade de se pensar o sentido da história: 

 

creio que talvez possamos começar a pensar o sentido nos termos de 
‘os sentidos’, isto é, da multiplicidade dos sentidos: também a 
sensibilidade, a capacidade de sentir, ver, tocar, e assim por diante. O 
sentido da existência, se não é mais a condensação de tudo que 
acontece em uma espécie de ponto que possuímos, poderia ser, do 
contrário, o convite a cada evento da nossa existência múltipla de 
outros eventos; Ao invés de condensar tudo em um, dilatar o 
significado de cada acontecimento por meio da multiplicação das 
referências a outros eventos e outros significados. É o que de fato 
acontece, como, novamente, manifesta nossa experiência: a história 
não é mais um fio condutor unitário, mas sim uma quantidade de 
informações, de crônicas, de televisores que temos em casa, muitos 
televisores em cada casa. Este pode se tornar outro sentido paradoxal 
da nossa existência196.  

 

Assim, a multiplicidade de sentidos da nossa existência é também um fenômeno 

condicionado pelos mass media, pela comunicação generalizada da nossa época. A 

ascensão dos mass media evidenciou a pluralidade como nunca antes ocorrido. A 

telecrônica, ou a crônica televisiva possibilitou a transmissão de um mundo que se 

revela cada vez mais ausente de sentido ou, como pensa Vattimo, marcado pelo sentido 

                                                      
195 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 16: “È un’idea appropriativa del senso, che esprimiamo 
talvolta anche dicendo ‘prendere concienza’, onde ‘prendere’ va inteso anche letteralmente: ci 
appropriamo, comprendiamo il senso di qualcosa quando ce ne appropriamo, lo facciamo nostro”.  
196 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 17: “credi che forse potremmo cominciare a pensare al senso 
nei termini de ‘i sensi’, cioè della molteplicità dei sensi: acha alla sesibilità, alla capacità di sentire, 
vedere, toccare, e così via. Il senso dell’esistenza, se non è più la condensazione di tutto ciò che accade in 
una specie di punto che possediamo, potrebbe invece essere il convocare intorno a ciascun evento della 
nostra esistenza molteplici altri eventi; invece di condensare tutto in uno, dilatare il significato di ogni 
accadimento attraverso la molteplicazione dei riferimenti ad altri eventi ed altri significati. È ciò che di 
fatto accade, come, di nouvo, la nostra esperienza ci rende manifesto: la storia non è più un filo unitario 
conduttore, è invece una quantità di informazioni, di cronache, di televisori che abbiamo in casa, molti 
televisori in una casa. Questo può diventare un paradossale altro senso della nostra esistenza”.  
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de cada narrativa. Como efeito, o aparecimento das mais variadas formas de expressão 

cultural – o que significa também a variedade das visões de mundo – representa a 

impossibilidade de pensar um sentido unitário dos acontecimentos do mundo. A lógica 

progressista que marca as metanarrativas, as filosofias da história da Modernidade, ou 

mesmo o evolucionismo – que proclamava a civilização europeia como a mais evoluída 

entre todas as outras humanas – revelaram-se sendo apenas um ponto de vista, um 

sentido em meio a vários outros.  

Com efeito, uma compreensão da multiplicidade de sentidos é muito próxima de 

uma ontologia considerada sob um aspecto fraco, uma vez que ambas se encontram 

destituídas de elementos como fundamento e estabilidade; tem antes a ver com 

oscilação, evento. Daí Vattimo compreender que, se já não podemos mais falar de uma 

noção de sentido considerado unitariamente, mas sim a multiplicação de sentidos, tal 

possibilidade deve ser pensada como uma espécie de “descontração”197 do ser e do 

sentido.  

 

Por descontração do ser e do sentido entendo certa mudança de atitude 
no discurso filosófico, bem como também nas outras práticas sociais: 
talvez como proferir uma opinião sabendo que é apenas uma entre 
muitas outras diferentes da nossa sobre uma mesma questão. Não 
significa ser menos persuasivo, mas nossa opinião é mantida, 
defendida, sustentada de modo mais aberta, não mais como definitiva: 
não pensamos mais ter sempre a última palavra. Não porque não 
cremos ou não estamos convictos dela, mas porque podemos mudá-la 
posteriormente198. 

 

A multiplicidade dos centros da história, a multiplicidade de sentidos, são 

aspectos da Pós-Modernidade que revelam a tendência ao pluriculturalismo, em 

detrimento ao pensamento moderno que concebia um ideal de racionalidade ao qual 

todos deveriam, mais ou menos da mesma maneira, adequar-se. Talvez possamos agora 

compreender que, dada a variedade das formas e modos de conceber o mundo, 

racionalidade, realidade e também a verdade não são unitárias, comuns a todos os 

                                                      
197 No italiano, “alleggerimento”: alívio, conforto. Contudo, uso “descontração” por compreender que se 
aproxima mais do sentido pretendido pelo autor, dando a ideia de leveza, atenuação de uma situação de 
tensão.  
198 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 19: “Con alleggerimento dell’essere e del senso intendo un 
certo mutamento di atteggiamento nel discorso filosofico, come anche nelle altre pratiche discorsive 
sociali: un po’ come professare un’opinione sapendo che ci sono molte altre opinioni differenti dalla 
nostra riguardo alla stessa questione. Non per questo ne siamo meno persuasi, ma la nostra opinione è 
mantenuta, difesa, sostenuta mai davvero che sia l’ultima parola. Non perché non ci crediamo o non ne 
siamo convinti, ma perché può sempre arrucchirsi ulteriormente”. 
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homens. Embora tenhamos em comum as capacidades cognitivas, a forma como nos 

relacionamos com o mundo é singular, própria de cada cultura. Pensando o sentido 

enquanto sentidos, devemos também pensar a racionalidade como fenômeno local, 

condicionado pela cultura, pela gramática, pelas experiências individuais que norteiam 

as narrativas do presente.  

 
 

3.4 – Mass media e racionalidades locais: outros grupos e outras culturas 

Se com a multiplicação dos centros da história, com a multiplicação de 

“sentidos”, perdemos a noção de uma história como curso unitário, perde-se certamente 

também o ideal de uma racionalidade centrada em um fundamento último. Como visto 

até agora, a viragem do pensamento proposta pela Pós-Modernidade, sua ruptura com a 

lógica estrutural moderna do pensar revela, antes de uma crítica vazia e ainda presa 

àquela lógica por sustentar uma necessidade de superação, a contingencia que marca 

nosso presente histórico; tal contingência se evidencia quando observamos a 

pluralidade. Em decorrência disso, podemos dizer que a teoria do conhecimento – a 

relação sujeito-objeto que caracteriza a filosofia moderna – perde espaço para a 

hermenêutica que, enquanto desfundamentada de categorias últimas para legitimar o 

conhecimento, caracteriza-se antes como uma teoria da interpretação. O papel da 

hermenêutica, como uma espécie de filosofia da cultura, consiste no diálogo, como uma 

forma de pôr dentro do mesmo jogo linguístico as diferentes formas discursos culturais. 

Certamente o papel de destaque ocupado pela hermenêutica no cenário filosófico 

contemporâneo apareça como efeito dos mass media, que possibilitaram o surgimento 

das mais diversas culturas e subculturas no seio do Ocidente.  

 Ademais, a redução do discurso aqui adotado às culturas ocidentais não 

significa privilegiar apenas as subculturas emergentes do Ocidente. A pluralização de 

vozes e manifestações culturais ocorridas como decorrência do efeito comunicativo e 

“informacional” dos mass media possibilitou também a visibilidade de inúmeras 

sociedades do Oriente. Contudo, a atenção – se não total – dada às culturas ocidentais se 

deve ao fato de que, há bem pouco tempo, todo o Ocidente era modelado por um único 

ideal de homem, um ideal de racionalidade, de cultura: o homem moderno europeu. A 

própria regionalização do discurso filosófico reduziu-se, ao longo da tradição, àquela 

específica região do Velho Mundo – tal preconceito manifesta-se ainda hoje, quando 

pensamos a filosofia apenas em seu âmbito Ocidental; do Oriente, julgamos que não 
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produzam mais do que sabedorias ainda muito vinculadas às expressões religiosas. O 

fato é que, não obstante tenhamos conhecimento por meio da informação propiciada 

pelos meios de comunicação das manifestações culturais, religiosas, políticas, sociais, 

estéticas, etc., das civilizações orientais, o surgimento de culturas até então 

desconhecidas no seio da própria cultura ocidental revelou quão violento era o princípio 

de que o homem burguês moderno europeu como ideal a realizar-se por toda a 

humanidade.  

Mesmo aquelas filosofias que evocavam a libertação do homem dos grilhões que 

a sociedade moderna lhe impusera – antes mesmo de Marx, já se manifestava na crítica 

de Rousseau à corrupção imposta pela sociedade ao bom selvagem –, não conseguiram 

visualizar nada além das fronteiras do continente europeu. A própria filosofia de Marx, 

marco para os movimentos socialistas ao redor do mundo desde o século XIX, era já 

uma análise, em última instância, da situação dos países europeus industrializados, mais 

especificamente os países do oeste europeu, como Inglaterra, França – a Alemanha199, 

em meados do século XIX vivia ainda o processo incipiente de industrialização. Mesmo 

a Rússia, que pôs em prática (se assim posso dizer) a teoria marxista, não havia chegado 

ainda a uma economia capitalista. Em 1917, o estado russo era ainda uma enorme 

sociedade feudal. 

Assim, o que pretendemos com este pequeno recorte histórico é mostrar que, no 

interior da própria sociedade ocidental, a racionalidade era ainda determinada por um 

modelo muito próprio de conceber o mundo; a história concebida ao redor do continente 

europeu mostrou-se apenas uma entre diversas outras. E é no momento que se 

possibilita o aparecimento dessas histórias que, segundo Vattimo, se dá o processo 

dissolutivo da história como curso central, bem como a possibilidade de se pensar a 

multiplicidade de sentidos na experiência pós-moderna.  

 

De resto, o fim que a Modernidade considerava poder dirigir o curso 
dos acontecimentos era, também ele, representado do ponto de vista 
de um certo ideal de homem. Iluministas, Hegel, Marx, positivistas, 
historicistas de todos os tipos, pensavam todos, mais ou menos da 
mesma maneira, que o sentido da história fosse a realização da 
civilização, isto é, da forma do europeu moderno. Tal como a história 
só se pensa unitariamente de um ponto de vista determinado que se 
coloca ao centro (seja ele a vinda de Cristo ou o Sacro Império 

                                                      
199 Embora se saiba que também os Estados Unidos, ainda no século XIX, haviam já iniciado sua 
produção industrial, que se fortaleceria apenas nas primeiras décadas do século XX, com a destruição de 
parte dos países europeus envolvidos nos eventos da Primeira Guerra Mundial.  
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Romano), também o progresso só se concebe assumindo como critério 
um certo ideal do homem; o qual, na Modernidade, foi sempre o ideal 
do homem moderno europeu – como quem diz: nós, europeus, somos 
a melhor forma de humanidade, todo o curso da história se ordena 
conforme este ideal se realize mais ou menos completamente. Se 
considerarmos tudo isso, percebemos também que a crise atual da 
concepção unitária da história, a crise consequente da ideia de 
progresso e o fim da Modernidade, não são apenas acontecimentos 
determinados por transformações teóricas – pelas críticas que o 
historicismo do século XIX (idealista, positivista, marxista, etc.) 
sofreu no plano das ideias. Muito mais e diverso aconteceu: os povos 
ditos ‘primitivos’ colonizados pelos Europeus em nome do bom 
direito da civilização ‘superior’ e mais evoluída, revoltaram-se e 
tornaram problemática a ideia de história unitária centralizada. O ideal 
europeu de humanidade foi revelado como um ideal entre outros, não 
necessariamente pior, mas que não pode, sem violência, pretender ter 
o valor de verdadeira essência do homem, de todos os homens200.  

 

Como já dito anteriormente, o fenômeno que possibilita a ruptura com um 

modelo unitário de pensar a história e, consequentemente, com a ideia de uma 

racionalidade também unitária, é o advento da sociedade da comunicação. O papel 

determinante exercido pelos mass media é exatamente o da caracterização da sociedade 

pós-moderna pela oscilação, pelo caos relativo consequente da tarefa de transformar o 

mundo em sons e imagens, oriundos das mais diversas culturas.  

 

Vivemos em uma sociedade na qual os significados da existência se 
multiplicam, se acumulam e são, por assim dizer, dispostos a venda 
como numa espécie de supermercado das formas de vida que é a 
publicidade. E publicidade aqui compreendida tanto como propaganda 
e promoção comercial que transmite status symbols e estilos de 
comportamento, quanto como mediatização da experiência por obra 
dos meios de comunicação, que produzem a multiplicação e a 
descontração do sentido (dos sentidos) por meio da proliferação das 
histórias201.  

 

Certamente, a produção de informações é ainda um produto comercial, e o 

mercado é ainda determinante na escolha do que é transmitido; contudo, com a crônica 

televisiva e as demais formas eletrônicas de comunicação, que permitem a 

simultaneidade entre acontecimento e notícia, o fluxo constante das informações que, 

                                                      
200 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 11-12. 
201 VATTIMO, G. Filosofia al presente, pp. 19-20: “Viviamo in una società in cui i significati 
dell’esistenza si molteplicano, si accumulano e vengono per così dire messi in vendita in quella sorta di 
supermarket delle forme de vita che è la pubblicità. E pubblicità va qui intesa tanto come propaganda e 
promozione commerciale che trasmette status symbols e stili di comportamento, quanto sopratutto come 
mediatizzazione dell’esperienza, ad opera dei mezzi di comunicazione, che produce la molteplicazione e 
l’alleggerimento del senso (dei sensi) attraverso la proliferazione di storie”. 
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pela “própria lógica do ‘mercado’ da informação requer uma contínua dilatação deste 

mercado [...] exige consequentemente que ‘tudo’ se torne, de certo modo, objeto de 

comunicação”202, é dada a possibilidade também àqueles que permaneceram à margem 

da construção histórica da cultura ocidental.  

 

Estes meios – jornais, rádio, televisão, em geral tudo aquilo a que hoje 
se chama telemática – foram determinantes para o processo de 
dissolução dos pontos de vista centrais, daqueles que um filósofo 
francês, Jean François Lyotard, denomina as grandes narrativas. Este 
efeito dos mass media parece ser exatamente o contrário à imagem, 
que um filósofo como Theodor Adorno ainda tinha. Na base da sua 
experiência de vida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra 
Mundial, Adorno, em obras como A Dialética do Esclarecimento e 
Minima Moralia, previa que a rádio (só mais tarde a televisão) tivesse 
o efeito de produzir uma homologação geral da sociedade, permitindo, 
ou melhor, favorecendo, por uma espécie de tendência demoníaca 
interna, a formação de ditaduras e governos totalitários capazes [...] de 
exercer um controle estrito sobre os cidadãos, através da distribuição 
de slogans, propaganda, visões estereotipadas do mundo. o que de fato 
aconteceu, não obstante todos os esforços dos monopólios e grandes 
centrais capitalistas, foi que a rádio, a televisão e os jornais se 
tornaram elementos de uma explosão e multiplicação generalizada de 
Weltanschauungen, de visões de mundo203 

 

Com efeito, a possibilidade dos media permanecerem ainda como porta-vozes de 

um modelo unitário, violento e totalitário existe. Entretanto, a ação destes na sociedade 

da comunicação é antes o de mediadores do debate público; não sejamos inocentes de 

julgar que a mídia é um espaço aberto, mas não podemos deixar de reconhecer também 

que uma série de grupos e culturas pôde apresentar seu ponto de vista para o público em 

geral por meio da tarefa comunicativa dos mass media. As minorias de todos os tipos 

puderam apresentar ao mundo seu relato, sua cultura, seu modo de viver a experiência 

concreta: 

 

Nas últimas décadas, tomaram a palavra nos Estados Unidos minorias 
de todos os tipos, surgiram na ribalta da opinião pública culturas e 
subculturas de todo o gênero. Podemos, certamente, objetar que a esta 
tomada de palavra não correspondeu uma verdadeira emancipação 
política [...]. Esta multiplicação vertiginosa da comunicação, esta 
‘tomada de palavra’ por parte de um número crescente de subculturas, 
é o efeito mais evidente dos mass media e é também o fato que – 
interligado com o fim ou, pelo menos, a transformação radical do 
imperialismo europeu – determina a passagem da nossa sociedade 

                                                      
202 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 14. 
203 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 13.  
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para a Pós-Modernidade. Não só nos confrontos com outras culturas 
universais (por exemplo, o ‘Terceiro Mundo’), mas também no seu 
próprio seio, o Ocidente vive uma situação explosiva, uma 
pluralização que parece irresistível e que torna impossível a 
concepção do mundo e da história segundo pontos de vista 
unitários204. 

 

O efeito dessa tomada de palavra é a libertação das culturas “ocultas” no interior 

da sociedade ocidental; os horizontes do mundo se expandem juntos com a existência de 

mais canais de rádio, televisão. Em decorrência do efeito multiplicador das visões de 

mundo, os media agora desmentem aquela pretensão da emancipação humana baseada 

em uma adequação do homem à estrutura do real, em um conhecimento da totalidade do 

mundo, da elucidação do gênero humano. Emancipação, na experiência do mundo 

mediatizado, é a libertação das diferenças; a quantidade sem fim de informações que 

circulam pelo mundo a cada instante torna a tarefa de dar conta da realidade algo 

impossível. Como conhecer a totalidade dos fatos, se muitas vezes nem ao menos 

conseguimos dar conta dos acontecimentos que marcam nosso dia? “No mesmo jornal 

lemos a história de Giulio Cesare, a reportagem de um terremoto na China e a narração 

de um delito ocorrido em Chicago; embora pareça confuso, pode ter também, de certo 

modo, um efeito emancipativo”205.  

A tese defendida por Vattimo é que, na sociedade dos media, o modelo 

emancipativo tem por base a oscilação, a pluralidade, e mesmo a ruptura com certa ideia 

de realidade: realidade é ainda um conceito metafísico que assegura “ilusoriamente o 

controle dos acontecimentos”206. Assim, a emancipação consiste no efeito de 

desenraizamento, de “libertação das diferenças, dos elementos locais, de tudo aquilo a 

que podemos chamar, no seu conjunto, o dialeto”207.  

 

Caída a ideia de uma racionalidade central da história, o mundo da 
comunicação generalizada explode como uma multiplicidade de 
racionalidades ‘locais’ – minorias étnicas, sexuais, religiosas, culturais 
ou estéticas – que tomam a palavra, finalmente já não tacitamente 
aceites e retomadas pela ideia de que só existe uma única forma de 

                                                      
204 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 14. 
205 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 20: “Sullo stesso giornale possiamo leggere la storia di Giulio 
Cesare e il reportage di un terremoto in Cina e il resoconto di cronaca nera di un delito avvenuto a 
Chicago: ciò ha talvolta un effetto confusivo, ma può avere anche, in certo modo, un effetto 
emancipativo”.  
206 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 16.  
207 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 16. 
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humanidade verdadeira para realizar, não obstante todas as 
peculiaridades, todas as individualidades limitadas, efêmeras, 
contingentes208.  

 

O desenraizamento é seguido por efeito de identificação: o reconhecimento da 

historicidade do meu sistema de valores (religiosos, éticos, estéticos), quando 

confrontado com as culturas plurais, me torna consciente de que meu dialeto – enquanto 

gramática cultural – não a única língua; ela é apenas uma entre outras, um dialeto entre 

outros. Assim, o efeito emancipador da libertação das diferenças talvez tenha a ver com 

a experiência estética descrita pro Wilhelm Dilthey, enquanto maneira de experimentar 

na imaginação outras formas de viver, de existir, modos esses diversos daqueles aos 

quais estamos limitados no horizonte do nosso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
208 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 16-17. 
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Capítulo IV 

Pensar ainda a emancipação: a experiência pós-moderna 

 
Diante da crítica exposta, antes mesmo de Vattimo, por grande parte do 

pensamento filosófico do século XX à metafísica, ao fundamento, ao historicismo e, por 

consequência, àquele modelo emancipativo da Aufklärung, é possível ainda pensar a 

emancipação? Como pensar uma ética quando o pensamento já não tem, como tarefa 

sua, buscar uma verdade última e legítima de todos os fatos do mundo? Auschwitz, que 

representa de maneira paradigmática a violência não apenas física, mas também 

metafísica do pensamento racionalista moderno – o holocausto representou a eliminação 

daquilo que não contribuía para a harmonia do quadro, a busca pelo ideal da pureza –, é 

o sintoma mais evidente da falácia do progresso e da emancipação moderna. Os 

modelos unitários, estáveis nos quais a filosofia da Modernidade se fundou para pensar 

os elementos éticos, estéticos, políticos, etc., relevaram-se modelos entre muitos outros, 

e não pode se impor sem violência. Assim, se ainda é possível pensar uma emancipação, 

talvez seja aquela da qual fala Bauman: 

 

Há, porém, uma genuína oportunidade emancipadora na Pós-
Modernidade, a oportunidade de depor as armas, suspender as 
escaramuças de fronteira empreendidas para manter o estranho 
afastado, desmontar o minimuro de Berlim erigido diariamente e 
destinado a manter distância, separar. Essa oportunidade não se acha 
na celebração da etnicidade nascida de novo e na genuína ou 
inventada tradição tribal, mas em levar à conclusão a obra do 
‘desencaixe’ da Modernidade, mediante a concentração no direito de 
escolher a identidade de alguém como a única universalidade do 
cidadão e ser humano, na suprema e inalienável responsabilidade 
individual pela escolha – e mediante o desnudamento dos complexos 
mecanismos administrados por estado ou tribo e que têm em mira 
despojar o indivíduo dessa liberdade de escolha e dessa 
responsabilidade209.  

 

É essa a tarefa que cabe àqueles que, sob o significado e as consequências da 

Pós-Modernidade, buscam (re-)pensar a questão e o significado da emancipação na 

experiência do presente. Talvez nos seja dada a possibilidade de pensá-la apenas re-

significada pela experiência de um pensamento que se abre “para uma concepção não 

metafísica da verdade, que a interprete não tanto a partir do modelo positivista do saber 

científico, quanto, por exemplo (segundo a proposta característica da hermenêutica), a 
                                                      
209 BAUMAN, Z. O mal-estar na Pós-Modernidade, p. 46.  
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partir da experiência da arte”210. Com efeito, à metafísica da tradição respondeu-se, não 

só pela teoria contemporânea, mas também por ação dos próprios artistas, com a 

multiplicação dos valores de “beleza” – enquanto a Estética moderna ainda pensava a 

arte como obra do gênio, o artista que representava artisticamente a razão ou o próprio 

Espírito Absoluto. Daí a teoria estética tradicional, enquanto pensamento ainda unitário, 

bem quisera adequar a totalidade dos homens a determinado padrão de beleza; contudo, 

o que a experiência da mídia proporcionou – na sua tarefa de comunicar e transformar 

“tudo” em objeto de comunicação – foi uma proliferação dos “belos”, a difusão das 

mais variadas ideias de beleza.  

Assim, a estética tradicional se dilui na estetização do mundo por obra – mesmo 

que não exclusiva – dos mass media. O processo de estetização da vida é o efeito mais 

imediato dos media, ao diluir o mundo conceitual em som e imagem. Em decorrência de 

tal diluição, “talvez se verifique uma ‘profecia’ de Nietzsche no mundo dos mass media: 

o mundo real torna-se, afinal, uma fábula”211. Isso porque concebemos como realidade a 

“contaminação” de fatos, acontecimentos, um encadeamento lógico destes. Na 

sociedade da comunicação, a erosão do princípio de realidade, e a consequente 

fabulação do mundo são efeitos da distribuição desordenada de informação que os 

media fazem. Claro que não podemos falar de uma dissolução da realidade de modo 

ingênuo; certas instâncias e elementos de realidade não podem ser negados, como o 

próprio mercado. Contudo, a experiência estética que a oscilação e a distribuição de 

diversas imagens e visões particulares do “belo” propiciam permitem pensar um ideal 

de emancipação que, no seu interior, é também um modelo ético; não mais a ética dos 

pressupostos racionais, dos imperativos: a orientação ética da Pós-Modernidade é 

aquela que, baseada na experiência estética, na hermenêutica, no desfundamento, pode 

pensar a solução dos conflitos humanos, respeitando diferenças, possibilitando o 

diálogo entre as culturas; em suma, permitindo a aventura da diferença.  

 
 

4.1 – Da teoria estética a estetização: a nova ordem tecnológica  

A ciência que hoje chamamos Estética, enquanto pensamento do belo, da arte, da 

sensibilidade, é uma reflexão recente no âmbito filosófico. Durante séculos, a 

sensibilidade fora renegada ao segundo plano; a atenção maior dada às instâncias 

                                                      
210 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. XVIII-XIX. 
211 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 15.  
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racionais, transcendentais, metafísicas ocupou, desde os gregos, o papel de destaque no 

pensamento filosófico. Com efeito, “Platão condenava as artes, dizia, por exemplo, que 

a pintura e as artes figurativas eram falsas por serem cópias de objetos mundanos, que 

por sua vez eram também cópias da Ideia – o verdadeiro ser, segundo Platão –, portanto 

cópias das cópias”212, mímesis da mímesis. Daí que, com o resgate do humanismo e a 

virada antropocêntrica da Modernidade, a sensibilidade passa a ter uma pequena 

atenção. Assim, apenas na obra homônima, de Alexander Baumgarten, a Estética 

assume certa relevância no cenário filosófico, embora ainda submetida a outros âmbitos. 

Aqui a Estética se torna também filosofia, mas apenas enquanto ainda submetida às 

teorias do conhecimento: 

 

A Estética (como teoria das artes liberais, como gnoseologia inferior, 
como arte de pensar de modo belo, como arte do análogon da razão) é 
a ciência do conhecimento sensitivo (...). Entre outras possibilidades, a 
aplicação da estética artística, que se volta para o natural, tornar-se-á 
maior se: 1) preparar, sobretudo pela percepção, um material 
conveniente às ciências do conhecimento; 2) adaptar cientificamente 
os conhecimentos à capacidade de compreensão de qualquer pessoa; 
3) estender a aprimoração do conhecimento além ainda dos limites 
daquilo que conhecemos distintamente; 4) fornecer os princípios 
adequados para todos os estudos contemplativos espirituais e para as 
artes liberais; 5) na vida comum, superar a todos na meditação sobre 
as coisas, ainda que as demais hipóteses sejam semelhantes213. 

 

À intenção de Baumgarten e a teoria do conhecimento sensível perfeito por meio 

da sensibilidade, surge Kant e sua elaboração no plano estético. Em Observações sobre 

o sentimento do belo e do sublime, de 1764, Kant já atentara para certa particularidade 

do gosto, ao compreender que “as diferentes sensações de prazer e desprazer não 

obedecem tanto à condição das coisas externa que as suscitam senão à sensibilidade 

própria de cada ser humano para ser agradável ou desagradavelmente impressionado por 

elas”214. Contudo, é já na Crítica da Faculdade do Juízo, de 1790, que a reflexão 

                                                      
212 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 54: “Platone condannava le arti,, diceva per esempio che la 
pitturae le arti figurative in genere sono false perché sono copie di oggetti mondani che sono a loro volta 
copie dell’Idea – l’essere vero, seconda Platone – dunque copie di copie, e in quanto tali lontanissime 
dalla verità”.  
213 BAUMGARTEN, A. Estética: a lógica da arte e do poema [1750]. Trad. port. Miriam Sutter 
Medeiros. Petrópolis: Editora Vozes, 1993, pp. 95-96. 
214 KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime [1764]. Trad. esp. Dulce María 
Granja Castro. México: FCE, UAM, UNAM, 2004, p. 3: “Las diferentes sensaciones de placer o displacer 
no obedecen tanto a la condición de las cosas externas que las suscitan sino a la sensibilidad propia de 
cada ser humano para ser agradable o desagradablemente impresionado por ellas”.  
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estética – na intenção de explicitar o papel da arte – é abordada por Kant como maior 

atenção. Na sua teoria, o elemento estético desempenha um papel determinante, 

enquanto o compreende como fundamento de relação entre liberdade e natureza. 

Enquanto objeto da faculdade da imaginação, o gosto – fruto da apreciação estética –, é 

particular; entretanto, segue ainda princípios racionais de atração, condicionado pelas 

faculdades racionais. 

 

O juízo de gosto imputa o assentimento a qualquer um; e quem 
declara algo belo quer que qualquer um deva aprovar o objeto em 
apreço e igualmente declará-lo belo. O dever, no juízo estético, 
segundo todos os dados que são requeridos para o ajuizamento, é, 
portanto, ele mesmo expresso só condicionalmente. Procura-se ganhar 
o assentimento de cada um, porque se tem para isso um fundamento 
que é comum a todos; com esse assentimento também se poderia 
contar se apenas se estivesse sempre seguro de que o caso seria 
subsumido corretamente sob aquele fundamento como regra da 
aprovação215.  

 

Assim, em Kant a sensibilidade estética ainda segue certos preceitos da razão. 

Como a forma do gosto é particular, própria de cada homem, as faculdades racionais, 

que adequam os objetos de acordo com as categorias que são inatas e universais buscam 

um fundamento do ajuizamento estético – daí porque a necessidade do consenso no 

juízo de gosto que é particular. Além disso, a concepção estética kantiana ainda é 

compreendida com base na ideia da arte como arte do gênio: “Gênio é o talento (dom 

natural) que dá à arte sua regra”216. A ideia do belo é ainda definida por meio da 

produção artística das belas artes, das obras pitorescas. E tal ideia persiste ainda ao 

longo da teoria estética moderna, sobretudo em Hegel.  

Com efeito, Hegel compreendia Estética como “filosofia da arte bela” e, 

portanto, era a arte produzida pelo homem a que a reflexão estética dever-se-ia ater; 

embora não pudesse excluir as considerações sobre o belo natural, este julga a beleza 

artística superior à natural. E não por acaso: para Hegel, a arte é – com a filosofia e a 

religião – uma forma de manifestação do Espírito Absoluto. Daí Hegel conceber ainda a 

arte como fruto da “subjetividade criadora” do artista: “a obra de arte surge do espírito, 

                                                      
215 KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo [1790]. Trad. port. Valério Rohden e António Marques. Rio 
de Janeiro: ForenseUniversitária, 1993, p. 83.  
216 KANT, I. Critique of the Power of Judgment [1790]. Trad.ing. Paul Guyer e Eric Matthews. Nova 
York: Cambridge University Press, 2000, p. 186: “Genius is the talent (natural gift) that gives the rule to 
art”.  
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requer uma atividade subjetiva que a produza (...). Esta atividade é a fantasia do 

artista”217.  

Contudo, diante do advento das técnicas de reprodução da arte, seja no âmbito 

da distribuição da arte – o papel dos media de transmissão, veiculação da arte –, seja no 

âmbito das técnicas de cópia – a arte produzida em larga escala, por meio de 

instrumentos que permitam a produção em série de uma determinada obra –, o próprio 

estatuto da arte sofre uma alteração. Assim, a filosofia passa a perceber o caráter 

estético da Contemporaneidade na medida em que, não apenas a distância entre arte e 

fruidor diminui, mas também o próprio mundo conceitual passa a ser caracterizado por 

um fenômeno de estetização, da disseminação de valores estéticos dos mais variados 

por meio das tecnologias de informação.  

 

Como a metafísica (uso sempre esse termo no sentido que Heidegger 
lhe atribuiu), a estética da tradição é, para nós, um destino: uma coisa 
de que devemos restabelecer-nos e a que devemos remeter-nos. O 
caráter enfático dos conceitos que nos foi legado pela estética 
amadurecida dentro da tradição metafísica relaciona-se à essência 
dessa mesma metafísica (...). O que acontece conosco na época da 
reprodutibilidade técnica é que a experiência estética se aproxima 
cada vez mais daquilo que Benjamin chamou de ‘percepção distraída’. 
Essa percepção não encontra mais a ‘obra de arte’, de cuja noção era 
parte integrante a aura218. 

 

Como consequência do processo de estetização ocorrida pela ação das 

tecnologias, ocorre a dissolução de vários conceitos caros à teoria estética tradicional, 

tais como gênio criador, criatividade, e também a ideia de um belo unitário, conciliador 

de todas as obras entre si. A percepção do novo estatuto da arte é desenvolvida, muito 

antes de Vattimo, por Benjamim e Heidegger. Com efeito, Benjamim atenta para a 

mudança do modo de produção da arte que, mais do que simplesmente possibilitar a 

tomada de poder pela classe trabalhadora, evidenciou uma tendência evolutiva da arte, 

na qual o processo reprodutivo – naquele duplo sentido antes exposto – é sua principal 

característica; em Heidegger, a arte é compreendida, em sua abertura epocal, como um 

“pôr-em-obra da verdade”. Daí Vattimo propor uma analogia entre as teorias estéticas 

de Heidegger e Benjamim, onde “é possível captar os aspectos essenciais da nova 

                                                      
217 HEGEL, G. W. F. Lecciones de Estética, volumen 1 [1832-1845]. Trad. esp. Raúl Gabás. Barcelona: 
Ediciones Península, 1989, p. 243: “la obra de arte brota del espíritu, requiere una actividad subjetiva que 
la produzca (…). Esta actividad es la fantasía del artista”.   
218 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 50-51. 
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‘essência’ da arte na sociedade industrial mais recente, aspectos que mesmo a reflexão 

estética contemporânea mais aguda e radical deixou escapar”219. Em Heidegger, a 

pergunta pela origem da arte dá espaço também para o questionamento do papel do 

artista da exposição da obra. “O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista. 

Nenhum é sem o outro”220. Assim o artista não é artista a partir de sua vontade ou 

imaginação, mas a partir do acontecer, nele, da arte. Entretanto, o elemento decisivo da 

estética heideggeriana é aquele pensamento da arte como “pôr-em-obra da verdade”. 

Em Benjamim, o problema se centra na arte inserida no contexto da sociedade de 

comunicação e das técnicas de reprodução. Aqui, os meios de comunicação são 

fundamentais para a disseminação da arte: não apenas como mediadores entre produção 

e fruição estética, mas também como constitutivos de determinadas formas e expressões 

artísticas, surgidas exatamente como efeito de certos meios de reprodução, como o 

cinema e a fotografia, por exemplo. 

 

Um fato decisivo para a passagem da explosão do estético como se 
configura nas vanguardas históricas – que pensam a morte da arte 
como supressão dos limites do estético, em direção a um alcance 
metafisico, ou histórico-político, da obra – à explosão tal como se 
verifica nas neovanguardas é o impacto da tecnologia, no sentido 
decisivo indicado por Benjamim no ensaio de 1936 sobre A obra de 
arte na época da sua reprodutibilidade técnica. A saída da arte de 
seus limites institucionais já não se apresenta exclusivamente, nem 
tampouco principalmente, como ligada, nessa perspectiva, à utopia da 
reintegração, metafísica ou revolucionária, da existência, mas sim ao 
advento das novas tecnologias que, de fato, permitem e até 
determinam uma forma de generalização da esteticidade. Como o 
advento da reprodutibilidade técnica da arte, não apenas as obras do 
passado perdem a sua aura, o halo que as circunda e as isola do resto 
da existência, isolando, com elas, também a esfera estética da 
experiência, mas nascem formas de arte em que a reprodutibilidade 
técnica é constitutiva, como o cinema e a fotografia. Nestas, as obras 
não só não possuem um original, mas sobretudo tende a cair a 
diferença entre produtores e fruidores, mesmo porque essas artes se 
resolvem no uso técnico de máquinas e, portanto, liquidam qualquer 
discurso sobre o gênio (que é, no fundo, a aura vista do lado do 
artista)221.  

 

Certamente, o efeito da explosão do estético possa ser compreendido também 

como “morte da arte”: não como pura destruição dos valores artísticos, a ausência de 

                                                      
219 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 58.  
220 HEIDEGGER, M. A Origem da Obra de Arte, p. 37.  
221 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 43-44. 
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produções com valor estético, ou simplesmente o fim da arte; “morte da arte não pode 

ser entendida como ‘noção’, de que se possa dizer que corresponde ou não a um estado 

de coisas”222.  

 

É, antes, um evento, que constitui a constelação histórico-ontológica 
na qual nos movemos. Essa constelação é uma trama de eventos 
histórico-culturais e de palavras que lhe pertencem, os descrevem e os 
co-determinam. Nesse sentido geschicklich, destinal, a morte da arte é 
algo que nos concerne e que não podemos deixar de encarar. Antes de 
tudo, como profecia-utopia de uma sociedade em que a arte não existe 
mais como fenômeno específico, suprimida e hegelianamente 
superada numa estetização geral da existência. O último arauto desse 
anúncio da morte da arte foi Herbert Marcuse – pelo menos o Marcuse 
mestre da revolta juvenil de 68. Na sua perspectiva, a morte da arte se 
apresentava como uma possibilidade ao alcance da sociedade 
tecnicamente avançada (isto é, em nossos termos, da sociedade da 
metafísica realizada). Tal possibilidade não se exprimiu apenas como 
utopia teórica. A prática das artes, a começar pelas vanguardas 
históricas do início do século, mostra um fenômeno geral de 
‘explosão’ da estética fora dos limites institucionais que lhe eram 
estabelecidos pela tradição (...). Essa explosão se torna, por exemplo, 
negação dos lugares tradicionalmente eleitos para a experiência 
estética: a sala de concerto, o teatro, a galeria, o museu, o livro223.  

 

A explosão do estético fora de seus limites tradicionais é o efeito mais evidente 

da estetização causada pela ação das tecnologias de comunicação: “a catedral abandona 

seu lugar para instalar-se no estúdio de um amador; o coro, executado numa sala ou ao 

ar livre, pode ser ouvido num quarto”224. E assim, pelas técnicas de reprodutibilidade da 

arte, obra e fruidor aproximam-se; se rompem as barreiras que os distanciavam.  

Contudo, outro fator é determinante para a experiência de morte da arte. “Contra o 

kitsch e a cultura de massa manipulada, contra a estetização em nível baixo, fraco, da 

existência, a arte autêntica refugiou-se com frequência em posições aporéticas, 

renegando todo e qualquer elemento de fruibilidade imediata das obras, rejeitando a 

comunicação, optando pelo silencio puro e simples”225.  

Vattimo concebe então que, a partir da massificação cultural da sociedade 

midiatizada, não obstante todo o processo de uma tentativa de homologação cultural, o 

                                                      
222 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 40-41.  
223 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 41-42. 
224 BENJAMIM, W. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIM, W. Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. port. Sergio Paulo Rouanet. 7ª 
ed. São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 168. 
225 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 45.  
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efeito dos mass media foi exatamente o oposto. Ora, a pluralização das compreensões e 

visões de mundo representou de fato um obstáculo à homologação, e o resultado 

positivo da sociedade da informação é a multiplicidade das facetas dos mais diversos 

grupos e comunidades. 

 

A cultura de massas não nivelou a experiência estética, homologando 
todo o ‘belo’ aos valores daquela comunidade – a sociedade burguesa 
europeia – que se sentia detentora privilegiada do humano; pelo 
contrário, evidenciou de modo explosivo a multiplicidade dos ‘belos’, 
dando a palavra a culturas diversas – com a investigação 
antropológica – mas também a ‘subsistemas’ internos da própria 
cultura ocidental. De fato, o fim da utopia do resgate estético da 
existência através da unificação do belo com o cotidiano ocorreu 
paralelamente, e pelos mesmos motivos, no final da utopia 
revolucionária dos anos sessenta: devido à explosão do sistema, à 
impossibilidade de pensar a história como curso unitário226.  

 

A utopia sessentista da construção de uma “real” história universal acabou por se 

tornar impossível, não unicamente por conta do fim do projeto moderno, mas porque já 

não se pode mais pensar em uma história universal como tal, uma vez que já não se 

mostra mais unitária e, por conseguinte, o modelo de emancipação daquele projeto 

moderno não é factível. Podemos também inferir que a ideia de uma história universal 

se dissolve, nas palavras de Vattimo, por conta da “universalização” da palavra dada aos 

“diversos modelos de valor e reconhecimento”. Tal universalização possibilitou uma 

relação mais estreita entre arte e vida cotidiana, na medida em que a experiência estética 

é pluralizada por meio da revelação da palavra.  

O processo de estetização da realidade ocasionado pelos mass media abre espaço 

para que os excluídos, sem palavra, destituídos, possam dar a sua versão da história. A 

história humana já não é mais palco apenas dos vencedores. Aqueles que foram 

marginalizados ao longo do processo histórico puderam aparecer na ribalta da opinião 

pública de modo a ampliar as possibilidades de “verdade” dos fatos.  

A experiência estética, assim como a experiência da verdade, é antes uma 

experiência de comunidade. O “belo” é sempre um “belo” da comunidade, é como 

“instituição de comunidade”.  Contudo, essa instituição dissolve ainda a identificação 

“da comunidade estética com a comunidade humana tout court”227. É claro que o mundo 

se define então como um conjunto de comunidades com concepções distintas do “belo”. 
                                                      
226 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 79.  
227VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 80.  
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Há de se compreender antes que “comunidade” não nos dá o mesmo sentido de 

“sociedade”. Para Vattimo, “comunidade” tem antes um sentido de pertencimento, uma 

raiz – seja cultural, ideológica – que dá aos indivíduos uma ideia restrita de grupo. 

Segundo ele:  

 

o que denominamos o mundo talvez seja apenas o âmbito ‘residual’ e 
o horizonte regulativo (mas com que problemas) em que os mundos se 
articulam. É verossímil que a experiência estética da sociedade de 
massa, a vertiginosa proliferação de ‘belezas’ que fazem mundos, seja 
profundamente modificada pelo fato de o mundo unitário, de que a 
ciência julgava poder falar, se ter revelado uma multiplicidade de 
mundos diversos. Já não é possível falar da experiência estética como 
pura expressividade, pura coloração emotiva multíplice do mundo, 
como acontecia quando se pensava que este mundo-base fosse, de 
qualquer modo, dado, possível de encontrar com os métodos da 
ciência. Isto deixa seguramente aberto o problema da redefinição da 
estética e talvez torne impossível ‘defini-la’ delimitando-a e 
diferenciando-a: também aqui, parece que nos encontramos face a 
uma realização imprevista, e talvez ‘distorcida’ da utopia228. 

 

Ora, se a estetização é própria do “mundo da cultura de massa, do historicismo 

difuso e do fim dos sistemas unitários”229, a utopia estética acaba por se caracterizar 

como heterotopia, uma vez que a “distorção” de seu projeto sessentista não se 

configurava de tal modo; baseava-se antes em uma homogeneização cultural, que, 

baseada em uma orientação marxista (basta lembrar o discurso dos “filhos” de 1968, 

que permanecem até hoje sempre evocando a figura de Marx), pretendia antes um 

sentido de “harmonia geral”. A experiência pós-moderna do belo como um “conjunto” 

de modelos é a heterogeneidade das comunidades e seus conceitos. Os dialetos que 

contêm cada um sua ideia da verdade transformam o mundo na multiplicidade que pode 

enfim libertar o homem. Não aquela liberdade moderna. Ainda há muito a ser 

conquistado, e as barreiras são muitas vezes intransponíveis. Na contemporaneidade, 

podemos contemplar a diferença em seu aspecto mais harmônico, com a interação dos 

conjuntos de grupos sociais, possibilitando voz àqueles que têm algo a dizer em defesa 

própria.   

 

 

 

                                                      
228VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 80-81. 
229VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 81.  
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4.2 – Desrealização-estetização na Pós-Modernidade: mercado e resíduos de 

realidade 

O fenômeno da heterotopia estética – em suma, o processo da estetização –, 

característica da estética contemporânea, talvez seja o efeito mais evidente da oscilação, 

do caos relativo causado pelos media, pela tomada de palavra de subculturas e minorias, 

dos mais diversos sistemas culturais, que puderam expressar sua narrativa, sua forma de 

ver o mundo, por meio da própria lógica do mercado da informação que, como já dito, 

tende a transformar, pelo próprio fluxo das notícias, (quase) tudo em objeto de 

informação. Como também já dito anteriormente, a oscilação, o caos relativo e a 

pluralidade cultural, por efeito dos mass media, conduzem à fabulação do mundo real. 

Daí Vattimo pensar o advento da sociedade da comunicação como constituição de certa 

identidade entre a esfera da mídia com o estético. O autor defende que a mídia segue 

critérios gerais de beleza, com a intenção de criar atração aos seus produtos230. Deste 

modo, ele reconhece as objeções que essa tentativa de identificação da esfera da mídia e 

do estético pode provocar. Contudo, pode-se perceber que a mídia também é produção 

de consenso, enquanto é o meio da massa:  

 

Identificar a esfera da mídia com o estético pode, por certo, levantar 
algumas objeções, mas não é tão difícil admitir semelhante 
identificação, se se levar em conta que, além de e mais profundamente 
do que distribuir informação, a mídia produz consenso, instauração e 
intensificação de uma linguagem comum no social. Ela não é um meio 
para a massa, a serviço da massa; é o meio da massa, no sentido de 
que a constitui como tal, como esfera pública do consenso, dos gostos 
e dos sentimentos comuns. Ora, essa função, que se constuma chamar, 
com um acento negativo, de organização do consenso, é uma função 
por excelência estética, pelo menos num dos sentidos principais que 
esse termo assume desde a Crítica do juízo kantiana, na qual o prazer 
estético não se define tanto como aquele que o sujeito experimenta 
pelo objeto, mas como aquele prazer que deriva da constatação de 
pertencer a um grupo – em Kant, a própria humanidade como ideal –, 
unido pela capacidade de apreciar o belo231.  

 

                                                      
230 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, p. 44: “Morte da arte não é apenas  a que podemos esperar da 
reintegração revolucionária da existência: é aquela que de fato já vivemos na sociedade da cultura de 
massa, em que se pode falar de estetização geral da vida na medida em que a mídia, que distribui 
informação, cultura, entretenimento, mas sempre sob critérios gerais de ‘beleza’ (atração formal dos 
produtos), assumiu na vida de todos um peso infinitamente maior do que em qualquer outra época do 
passado”.  
231 VATTIMO, G. O Fim da Modernidade, pp. 44-45.  
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Se a função de organização do consenso é, por excelência, estética, a estetização     

pensada em sentido fraco se torna, assim, uma extensão do domínio dos mass media: 

uma experiência em que se distribuem produtos estéticos. Na sociedade da comunicação 

generalizada, vivemos a experiência da fragmentação dos valores estéticos. Ao contrário 

dos prognósticos de uma homologação da cultura, por obra de uma “indústria 

cultural”232 que nivelasse por baixos todos os valores a um único, no âmbito estético, 

religioso, político vivemos uma outra espécie de experiência por meio da informação.  

 
Hoje a nossa experiência estética é diferente: o produto estético 
enquanto tal perdeu muito de seu poder de conciliação e de 
polarização do consenso social. Nossa sociedade está caracterizada 
não tanto por uma super-estética, quanto, ao contrário, por uma 
fragmentação dos valores estéticos, uma espécie de esteticidade 
ampla; não porque a nossa existência seja no todo ‘mais bela’, mas 
porque a quantidade de valores estéticos, de ‘modelos’, aumenta em 
progressão geométrica. Circulam muito mais valores estéticos e, ao 
mesmo tempo, diminui a intensidade deles233. 

 

No entender de Vattimo, talvez não sejam produzidas mais – na sociedade 

contemporânea – “grandes obras de arte, porém se produz um movimento esteticamente 

significativo, uma espécie de disseminação estética, que [...] muda um pouco os termos 

do problema, o caráter da nossa experiência do belo” 234. Assim, Vattimo fala do 

“momento de virada na consideração filosófica e crítica do mundo dos mass media”235. 

Segundo Vattimo, pode-se identificar, na atualidade, uma imposição, mesmo que 

                                                      
232 Cf.: ADORNO, T. Minima Moralia [1951]. Trad. port. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 46: 
“Progresso e barbárie estão hoje tão emaranhados na cultura de massas que só uma ascese bárbara contrária a esta e 
ao progresso dos meios pode restabelecer a ausência da barbárie. Nenhuma obra de arte, nenhum pensamento 
tem a possibilidade de sobreviver e que não implique a renúncia à falsa riqueza e à produção de primeira quali-
dade, ao cinema a cores e à televisão, às revistas milionárias e a Toscanini. Os meios mais antigos, os que não se 
medem pela produção em massa, ganham nova atualidade: a do inapreendido e da improvisação. Só eles 
poderiam esquivar-se à frente única do trust e da técnica”. 
233 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 62: “Oggi la nostra esperienza estetica è differente: il prodotto 
estetico in quanto tale ha perduto molto della sua forza di conciliazione e di polarizzazione del consenso 
sociale. La nostra società è caratterizzata non tanto da una super-estetica, quanto piuttosto da una 
frammentazione dei valori estetici, una sorta di esteticità diffusa; non perché la nostra esperienza sia nel 
complesso ‘più bella’, ma perché la quantità di valori estetici, di ‘modeli’, aumenta in progressione 
geometrica. Circolano molti più prodotti, molti più valori estetici, e allo stesso tempo la loro intensità 
diminuisce”.  
234 VATTIMO, G. Filosofia al presente, p. 63: “Nella nostra società forse non si producono più 
grandissime opere d’arte, ma si produce un movimento esteticamente significativo, una sorta di 
disseminazione estetica, che, a me pare, muta un poco i termini del problema, muta il carattere della 
nostra esperienza del bello”. 
235 VATTIMO, G. La Società Trasparente. Milão: Garzanti, 2000, p. 101: “Viviamo quello che si 
potrebbe chiamare un momento di svolta nella considerazione filosofica e critica del mondo dei mass 
media”.   
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relativa, de um “otimismo midiático”. Entre os motivos, Vattimo identifica a saída – a 

partir dos anos 1970 –, da visão pessimista da Escola de Frankfurt em relação à 

sociedade da comunicação massificada. Daí ele sustentar: “as teses apocalípticas de 

Horkheimer e Adorno tinham perdido vigor em virtude de um conjunto de motivos: 

antes de qualquer coisa, a erosão do humanismo que as condicionava”236. Vattimo 

identifica aqui o humanismo como cúmplice das posições eurocêntricas. Segundo ele, 

porque “tornava impraticável as grandes filosofias da história de origem oitocentistas: 

não apenas o idealismo hegeliano, mas também o positivismo e o marxismo”237. 

Contudo, Vattimo sugere que tanto a Filosofia quanto a Sociologia crítica tiveram de 

considerar a “transformação da tecnologia da fase mecânica à fase eletrônica e 

informática”238.  

A virada que Vattimo faz alusão, não é aquela que nos conduziu da 

“demonização” dos media que caracteriza a teoria frankfurtiana, mas o otimismo 

midiático, “com base no qual se desenvolveu a koiné hermenêutica dos anos 1970-1980 

e posições mais ou menos relacionadas com o neopragmatismo de Rorty, ou até (...) as 

posições de Habermas”239. A viragem que Vattimo se reporta é outra: aquela inspirada 

na exigência de se encontrar, de qualquer modo, um limite para a “desrealização”. O 

que ele designa com este termo? A desrealização:  

 

da qual buscamos os limites é aquele conjunto de fenômenos que se 
chama também ‘estetização’.  A estetização geral da existência – da 
publicidade (...) da informação ‘confeccionada’ – é apenas o ponto de 
chegada de um processo, que coincide com a própria Modernidade, no 
qual justamente o que aconteceu no âmbito da experiência estética, 
antecipou ou, pelo menos, representou, de modo emblemático, 

                                                      
236 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 101: “Le tesi apocalittiche di Horkheimer e Adorno 
avevano perso vigore per un insieme di motivi: anzitutto, l’erosione dell’umanismo che le condizionava”.  
237 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 102: “l’umanismo si era svelato, o comunque era 
generalmente considerato, come complice delle posizioni eurocentriche e ciò aveva reso impraticabili le 
grandi filosofie della storia do origine ottocentesca: non solo l’idealismo hegeliano, ma anche il 
positivismo e il marxismo”.   
238 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 103: “La filosofia e la sociologia critica hanno dovuto 
prender atto della trasformazione della tecnologia dalla fase meccanica alla fase elettronica o 
informatica”.  
239 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 109: “la svolta di cui ho parlato all’inizio non è quella che 
ci ha condotti dalla demonizzazione dei media che caraterizzava la teoria critica francofortese 
all’ottimismo mediatico in base al quale si sviluppa la koiné ermeneutica degli anni Settanta-Ottanta e 
posizioni più o meno connesse, como il neopragmatismo di Rorty o persino, per certi aspetti, le posizioni 
di Habermas”.   
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transformações que se verificaram no âmbito mais geral da vida 
social240  
 

Para Vattimo, a experiência de “desrealização” pressupõe os acontecimentos no 

âmbito da arte moderna que antecipam, representam e condensam o que ocorreu na 

cultura coletiva. Ora, a sua função emblemática, no entender do autor, culmina “na 

estetização e desrealização que caracteriza a nossa existência tardo-moderna ou pós-

moderna”241. Tal estetização geral, de acordo com Vattimo, “que caracteriza as 

sociedades avançadas, não se reduz ao modo de se estender sobre toda experiência cor-

de-rosa das comédias de final feliz, como se ‘desrealização’ quisesse dizer a ‘realidade’ 

tem sido substituída por um mundo de formas ideais”242. Vattimo, ao pensar a 

“desrealização“ que ocorre no mundo da comunicação massificada, pensa tal 

acontecimento como estetização. A experiência da estetização é oposição a um retorno à 

metafísica objetivista. Vattimo defende que “não podemos nos opor à desrealização em 

nome de uma recuperação da realidade perdida (...); mas deveríamos (...) apreender a 

estetização nos seus aspectos de conflito, e reconhece-los como elementos de atrito que 

constituem pontos de resistência e possíveis critérios de distinção e juízo”243. Em 

seguida, Vattimo justifica o desconforto que a experiência estética da estetização, às 

vezes, provoca. No seu entender: 

 

o que nela não nos agrada e soa falso (...) é que ela tende a imobilizar 
a experiência estética no seu sentido clássico e ‘metafísico’, naquela 

                                                      
240 VATTIMO, G. La Società Trasparente, pp.109-110: “Ciò che chiamiamo derealizzazione, e di cui 
cerchiamo i limitti è quell’insieme di fenomeni che si chiama anche ‘estetizzazione’. L’estetizzazione 
generale dell’esistenza – dalla publicità alla prevalenza dello status symbol sull’uso, all’informazione 
‘confezionata’ eccetera – è solo il punto di arrivo di un processo, che coincide con la modernità stessa, nel 
quale proprio ciò che é accaduto nell’ambito dell’esperienza estetica ha antecipato o almeno 
rappresentato, in modi emblematici trasformazioni che si sarebbero verificate al livello più generale della 
vita sociale”.  
241 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 110: “questa funzione emblematica dell’arte (...) si spiega 
da ultimo con il fatto che le trasformazioni che in essa si annunciano culminano nella estetizzazione e 
derealizzazione che caratterizzano la nostra esistenza tardo-moderna o post-moderna”.  
242 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 111: “L’estetizzazione generale dell’esistenza che 
caratterizza le società industriali avanzate non si riduce a stendere su tutta l’esperienza il colore rosa delle 
commedie a leito fine, como se derealizzazione volesse dire che la ‘realtà’ è stata sostituita da un mondo 
di forme ideali dotate della rotondità e limpidezza delle opere classiche”.  
243 VATTIMO, G. La Società Trasparente, pp. 111-112: “Se non vogliamo ritornare alla metafisica 
oggettivistica non potremo opporci alla derealizzazione in nome di un recupero della realtà perduta (...); 
ma dovremo piuttosto cercare di cogliere l’estetizzazione nei suoi aspetti di conflitto, e riconoscere in 
essa gli elementi di atritto che costituiscono punti di resistenza e possibili criteri di distinzione e di 
giudizio”.  
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completude ideal que fazia um mundo de ‘pura’ fantasia, o qual não 
pode mais subsistir senão em oposição a uma ‘realidade’244. 
 

Assim, podemos sentir na estetização generalizada do mundo midiático – a 

interpretação de uma transformação do mundo conceitual em um mundo dissolvido nas 

formas imagéticas que o caracterizam, um mundo representado por sons e imagens – 

“uma perda apenas porque nele desaparecem as distinções, a dramaticidade das 

escolhas, a contraposição entre afirmação e negação, a possibilidade de comprometer-se 

em um juízo”245. Isto ocorre, porém, porque a estetização não se realizou ainda de forma 

completa. Qual o sentido dessa incompletude? No entender do autor, “a esteticidade 

massificada que cobre como um grande véu róseo o mundo das mercadorias, das 

informações domesticadas (...), está ainda modelada na dimensão da conciliação que 

contrapõe a beleza clássica à estética de Hegel”246. 

Em razão da presença ainda de conciliação como ideal estético, Vattimo fala do 

caráter conflituoso da experiência estética. Daí ele indagar: “porque a estetização não 

acolhe esta conflitualidade e continua a se modelar sobre uma concepção ‘clássica’ da 

esteticidade? Por que (...) no cinema e nas artes mais populares há pouca vanguarda e 

triunfa, ao contrário, o final feliz?”247. Vattimo sabe que o triunfo do “final feliz” não 

foi ainda desmentido nas “artes de massa hoje dada a onda da violência que invade as 

telas do cinema e da televisão”248. Tais espetáculos são, conforme Vattimo, sempre de 

tipo “gastronômico”, pois não conduzem a nenhuma experiência conflituosa no 

espectador. Trata-se da permanência do caráter de inócuo divertimento. 

                                                      
244 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 112: “Se torniano al filo conduttore dell’estetizzazione, e ci 
domandiamo che cosa, in essa, non ci piace, e ci suona falso, la risposta su cui credo si dovrebbe 
convenire è che essa tende a immobilizzare l’esperienza estetica nel suo senso classico e ‘metafisico’, in 
quella compiutezza ideale che ne faceva un mondo di ‘pura’ fantasia, in quale non può sussitere se non 
come oposto a una ‘realtà’.  
245 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 112: “sentiamo la derealizzazione come una perdita solo 
perchè in esso scompaiono le distinzioni, la dramaticità delle scelte, la contrapposizione tra affermazione 
e negazione, la possitilità di impergnarsi in un giudizio”.  
246 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 112: “la esteticità massificata che copre come un grande 
velo rosato il mondo delle merci, delle informazioni addomesticate, della ‘réclame dell’esistente’, come 
diceva Adorno, è ancora modellata sulla rotondità conciliata che contraddistingue la belleza classica 
nell’estetica di Hegel”.  
247 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 113: “´Perchè, insomma, nel cinema e nelle arti più 
popolari, c’è poca avanguardia e trionfa invece il lieto fine?”.  
248 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 113: “Non credo che il trionfo del lieto fine (...) sia 
smentito nelle arti di massa di oggi dall’ondata di violenza che invade gli schermi del cinema e della 
televisione”.  
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Para o autor, aquilo que nos afeta negativamente na estetização difusa e, ao 

mesmo tempo, provoca o sentimento de necessidade de um limite de desrealização “é a 

ausência de toda conflitualidade, e que esta ausência tem uma explicação, que na sua 

complexidade podemos resumir sob o termo ‘exigência do mercado’”249. Ora, “a 

preocupação de servir ao mercado”, de acordo com Vattimo, “impede aos mass media 

de acolher em todo o seu alcance, e com a sua conflitualidade, a experiência estética 

como se configurou, de fato, nas artes do nosso século”250. O mercado com as suas leis 

permanece, portanto, como instância realista. Tal obstáculo do mercado justifica a  

investigação dos “limites da desrealização”251, pois: 

 

a desrealização que se tornou possível pelas novas tecnologias de 
comunicação encontra um limite naquele agente ‘realista’ que é o 
mercado; a insatisfação que sentimos ante o mundo das imagens dos 
mass media não manifesta por isso, provavelmente, uma necessidade 
de encontrar limites para a desrealização, mas descontente pelo fato de 
tal desrealização não ser deixada atuar-se livremente, porque se opõe a 
ela limites ainda realistas como o mercado e as ‘leis’ da economia252. 

 

Ora, aquilo que não está bem no mundo da “irrealidade” dos mass media não é, 

conforme Vattimo, a necessidade de realidade, mas que, na sociedade da comunicação, 

o real se faz ainda presente em demasia. Vattimo propõe que se assuma a desrealização–

estetização como único fio condutor possível e reconhece como obstáculo para o seu 

funcionamento a persistência de “limites” de tipo realista. Trata-se do predomínio da 

economia sobre a estética. No âmbito da comunicação massificada, o fundamentalismo 

se exprime nas posições realistas: apelo à objetividade, à transparência. É preciso levar 

até as últimas consequências a experiência da desrealização–estetização se esperamos 

                                                      
249 VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 113: “Ciò che sto cercando di argomentare è che, 
nell’estetizzazione diffusa, quello che ci colpisce negativamente e ci fa sentire il bisogno di un ‘limite 
della derealizzazione’ è l’assenza di ogni conflittualità; e che questa assenza ha una spiegazione, che 
complessivamente possiamo reassumere sotto il termine do ‘esigenze del mercato’”.   
250 VATTIMO, G. La Società Trasparente, pp. 113-114: “É la preoccupazione di servire al mercato (...) 
ciò che impedisce ai mass media di accogliere in tutta la sua portata, e con la sua conflittualità, 
l’esperienza estetica come si è di fatto configurata nelle arti del nostro secolo”.  
251 Título de um artigo “I limiti della derealizzazione” acrescentado posteriormente ao volume La Società 
Trasparente, em 2000. Vattimo pretendia, com o acréscimo do referido texto, defender-se da apologia e 
otimismo midiático do qual fora acusado fortemente na Itália nos anos seguintes à publicação da primeira 
edição de La Societá Trasparente, em 1989. 
252  VATTIMO, G. La Società Trasparente, p. 114: “la derealizzazione che è resa possibile dalle nuove 
tecnologie della comunicazione incontra un limite in quell’agente ‘realistico’ che è il mercato; 
l’insoddisfazione che proviamo di fronte al mondo delle imagine dei mass media non manifesta perciò, 
probabilmente, un bisogno di trovare limiti alla derealizzazione non viene lasciata attuarsi liberamente, 
perchè si oppongono ad essa limiti ancora realistici come il mercato e le ‘leggi’ dell’economia”.   
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ainda concretizar as possibilidades abertas na Pós-Modernidade para uma emancipação 

do humano. Vivenciar a experiência estética como elemento conciliador exige aquele 

efeito de desenraizamento, mas também uma ruptura com a dimensão econômica sobre 

a esfera midiática. Talvez, com a consolidação de novas formas e tecnologias de 

comunicação, como a internet – que se demonstra a mídia mais democrática entre todas 

as quais dispomos –, a experiência estética como experiência emancipatória encontre a 

concretização das possibilidades abertas pelo advento da sociedade da comunicação.  

 
 

4.3 – Experiência estética e emancipação  

O processo de estetização da vida cotidiana, sobretudo pela disseminação das 

imagens que compõem o mundo em sua heterogeneidade, é fruto do impacto que a 

tecnologia, enquanto disseminadora de valores estéticos dos mais variados, tem na 

construção do nosso cotidiano concreto. O efeito mais notório do processo de 

estetização que caracteriza nossa experiência tardo-moderna, pós-moderna é, também, a 

disseminação da experiência estética. Por experiência estética podemos retomar aquela 

teorizada por Jauss que, enquanto vinculada à hermenêutica literária, pode também 

explicar o fenômeno estético na vida cotidiana dos indivíduos. Jauss compreende que a 

atividade comunicativa, exercida pelos mass media, primeiramente, acaba por ampliar a 

experiência da arte. Assim, o efeito da disseminação dos valores estéticos por obra dos 

media proporciona denotar o valor da obra na compreensão do receptor, antes mesmo 

que apenas a intenção do autor.  

Para Vattimo, o fator decisivo na teoria de Jauss é a consciência hermenêutica – 

como dito anteriormente – a fim de fundar uma crítica literária mais abrangente. 

Contudo, o que Vattimo tenciona é trazer à práxis do momento pós-moderno a 

experiência estética enquanto experiência de uma verdade fraca, uma vez que a 

dissolução da realidade ocasionada pelos mass media acaba por reconfigurar as noções 

clássicas de verdade centradas em um ontos uno e imutável. Na experiência pós-

moderna do mundo cotidiano, o efeito dos media é o da pluralização das verdades, com 

base nos relatos dos diversos grupos sociais – suas consequentes diferenças de visões de 

mundo.  

Relacionar experiência estética e emancipação pode parecer problemático, 

sobretudo para autores como Adorno ou Horkheimer, que tendiam a ver nas tecnologias 

de informação e comunicação, uma tendência de homologação da sociedade por meio 
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da visão estereotipada do mundo, como se a “indústria cultural” representasse um local 

onde a disseminação dos valores ocorresse em baixo nível, onde a arte assumiria apenas 

um aspecto consumista e corroborador do status quo; entretanto, autores como Jauss e 

Vattimo consideram antes que, para além da destruição da arte ou mesmo da 

homologação cultural, o efeito dos media é outro: 

 

A proibição de imagens, por exemplo, que ressurgiu periodicamente 
durante o domínio da Igreja, por certo não era um perigo menor à 
práxis estética do que a inundação de imagens através de nosso mass 
media. E, no entanto, de cada fase de hostilidade à arte, a experiência 
estética emergiu numa forma nova e inesperada, seja esquivando-se da 
proibição, seja reinterpretando os cânones, seja descobrindo novos 
meios de expressão, sobre o que ainda se falará. Essa rebeldia básica 
da experiência estética evidencia-se em segundo lugar, por sua 
permissão, muitas vezes reivindicada  e dificilmente reprimível, de 
colocar perguntas indiscretas ou de sugerir veladamente pela ficção, 
onde um sistema de respostas obrigatórias e de indagações apenas 
toleradas consolidava e legitimava o predomínio de uma visão de 
mundo253.  

 

Assim, podemos dizer que hoje a “forma nova e inesperada” na qual emerge a 

experiência estética é aquela vinculada à descoberta das diferenças, da pluralidade. A 

fabulação do mundo real significa, sob uma perspectiva teórica, aquela consumação do 

niilismo da qual falava Nietzsche; niilismo, no pensamento fraco, é compreendido como 

sinônimo de hermenêutica. O aspecto niilista – ou hermenêutico – da experiência 

estética se evidencia no efeito de desenraizamento; a amplitude da emancipação, da 

libertação das diferenças, da erosão do princípio de realidade são efeitos do processo de 

desenraizamento:  

 

O efeito emancipador da libertação das racionalidades locais não é, no 
entanto, apenas o de garantir a cada um um mais completo 
reconhecimento e ‘autenticidade’; como se a emancipação consistisse 
em manifestar por fim aquilo que cada um é ‘verdadeiramente’ (em 
termos ainda metafísicos, espinosianos): negro, mulher, homossexual, 
protestante, etc. O sentido emancipador da libertação das diferenças e 
dos ‘dialetos’ consiste mais no complexo efeito de desenraizamento 
que acompanha o primeiro efeito de identificação. Se falo o meu 
dialeto, afinal num mundo de dialetos, também estou ciente de que ele 
não é a única ‘língua’, mas precisamente um dialeto entre outros. Se 
professo meu sistema de valores – religiosos, estéticos, políticos, 
étnicos – neste mundo de culturas plurais, terei também uma 

                                                      
253 JAUSS, H. R. A Estética da recepção, p. 59 
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consciência aguda da historicidade, contingência e limitação de todos 
esses sistemas, a começar pelo meu254. 

 

A consciência da historicidade dos sistemas culturais não é tão somente um 

reconhecimento racional da diferença; é efeito exatamente do caráter oscilatório 

presente em nosso cotidiano concreto, em nossos mundos de vida. A complexidade, o 

caos relativo que, segundo Vattimo, nos proporcionam ainda esperanças de 

emancipação, encontra na experiência estética uma possibilidade que a práxis política 

ou mesmo o processo civilizatório e o progresso da racionalidade humana ainda não 

efetivaram.  

 

Um exemplo do que pode significar o feito emancipatório da 
‘confusão’ dos dialetos pode encontrar-se na descrição da experiência 
estética que Wilhelm Dilthey dá (uma descrição que continua a ser 
decisiva também para Heidegger, na minha opinião).  Ele pensa que o 
encontro com a obra de arte (como de resto o próprio conhecimento da 
história) é uma maneira de experimentar, na imaginação, outras 
formas de existência, outros modos de vida diferentes daquele a que 
de fato estamos limitados em nosso cotidiano concreto. Cada um de 
nós, ao amadurecer, restringe os próprios horizontes de vida, 
especializa-se, fecha-se no interior de uma determinada esfera de 
afetos, interesses, conhecimentos. A experiência estética permite-lhe 
viver outros mundos possíveis, mostrando-lhe também a contingência, 
a relatividade, o caráter não definitivo do mundo ‘real’ dentro do qual 
está encerrado255.   

 

Em suma, o efeito emancipatório da experiência estética está em seu aspecto de 

“mediação” entre as diversas formas de vida que representam juntas – embora cada um 

ao seu modo –, a humanidade. Compreender o mundo, e torná-lo um lugar do con-

senso, do diálogo, e da tolerância entre as diferenças talvez represente de fato, a nossa 

chance de nos tornarmos finalmente humanos. Tolerância, possivelmente, seja o termo 

adequado para expressar o que a experiência estética possa significar, na base de uma 

proposta emancipatória, afinal, que coisa significa alguém ser tolerante se não a não 

agressão àquilo que lhe difere, ou mesmo que não faça parte de sua visão de mundo? 

Árabes e ocidentais, brancos e negros, muçulmanos, cristãos e judeus, representam 

verdadeiramente culturas com visões de mundo e experiências de vida distintas. Mas 

por meio da tolerância que a experiência estética pode proporcionar, podem interpretar a 

                                                      
254 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 17.  
255 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, p. 18.  
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validade, a riqueza que cada modo de vida compreende no interior de sua gramática 

cultural, no seu dialeto.  

Assim podemos falar verdadeiramente da hermenêutica, da comunicação, da 

interpretação e do pensiero debole, no interior da experiência estética contemporânea, 

como elementos que nos possibilitam pensar uma nova forma de conceber uma ética na 

Pós-Modernidade. A oscilação oriunda da sociedade da comunicação generalizada 

parece sustentar uma ética da comunicação que, diferentemente daquela proposta 

Habermas256, ainda ligada a uma concepção normativa, tem a ver antes com a ausência 

de fundamento caracterizada pela experiência de uma estetização geral, a esteticidade 

difusa como elemento próprio da Pós-Modernidade. Oscilação refere-se sobretudo à 

intensidade de informações que circulam no mundo contemporâneo, além de romper 

com aquele ideal de realidade ordenada em torno de um evento, de uma narrativa 

central. Falar de uma ética na teoria pós-moderna, não obstante toda a sua recusa por 

qualquer fundamento ou mesmo por elementos que garantam a mais perfeita 

legitimidade e validade, pode parecer por vezes paradoxal. É possível pensar uma ética 

sem transcendência? Certamente pode parecer uma tarefa ainda “metafísica”: da Grécia 

à Modernidade, as noções éticas foram sempre regidas por uma noção fundante, ou 

mesmo por um elemento transcendental. As boas ações, segundo a tradição, são 

mandamentos da razão; Kant denominou a determinação à qual a razão se direcionava à 

boa ação como “imperativo categórico”. Boa parte dessa tradição, anterior ou mesmo 

posterior a Kant recorreu ao mesmo fundamento; mesmo um autor que pretendeu 

superar a problemática da tradição em nome de um pensamento ético, enquanto filosofia 

primeira, retomou ainda um pensamento metafisicamente orientado, enquanto 

                                                      
256 Em Habermas, a proposta de uma ética da discussão ainda é permeada pela questão do fundamento, 
enquanto busca o mesmo para lançar as bases de um pensamento normativo para a intersubjetividade: 
“Segundo ele [Habermas], o ideal de emancipação característico do projeto da modernidade e do 
Iluminismo ainda não se realizou; as promessas de liberdade e igualdade feitas desde então ainda não se 
cumpriram. Para que possam cumprir-se, o filósofo e sociólogo alemão propõe que comecemos por lançar 
sobre novos fundamentos toda a nossa compreensão da razão, do ser humano e da sociedade; pede, antes 
de mais nada, que deixemos de lado o paradigma da consciência e entendamos que a racionalidade não 
depende diretamente do sujeito, mas da intersubjetividade; que atrelemos, assim, o pensamento a uma 
lógica de descentralização em relação ao ego. A ‘ética da discussão’, elaborada por Jürgen Habermas 
junto com Karl-Otto Apel, apresenta-se a nós como uma das grandes teorias filosóficas de nossos tempos. 
Numa época em que todos se questionam sobre as bases possíveis da normatividade, essa ética da 
discussão pretende não somente esclarecer quais são as condições da intercompreensão como também, 
pela demarcação dos pressupostos pragmáticos da linguagem, identificar os termos de uma 
fundamentação intersubjetiva e racional das normas”. SAVIDAN, P. “Prefácio da edição francesa”. In: 
HABERMAS, J. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. Trad. port. Marcelo Brandão Cipolla. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. VII-VIII.  
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“remonta-se ao outro como momento inicial”257. Daí Lévinas caracterizar-se ainda – não 

obstante todos os seus esforços em afirmar que “a alteridade de outro homem, a 

alteridade de outrem não terá para o eu, logo, um caráter de absoluto”258 – como um 

pensador tipicamente moderno. 

A orientação ética a qual o pensamento pós-moderno faz referência é, antes de 

mais, a percepção do caráter hermenêutico que caracteriza nossa experiência tardo 

moderna. Contudo, o próprio status da hermenêutica como koiné não é fruto apenas de 

uma reviravolta teórica da filosofia. O lugar que a hermenêutica ocupa hoje no cenário 

filosófico, como antes já mencionado, é também resultado do surgimento da sociedade 

da comunicação generalizada, que proporcionou o diálogo com outras culturas, muito 

antes de uma pura e simples destruição dos “pontos de vista eurocêntricos que o 

estruturalismo queria justamente derrotar; se trata de exercitar, verdadeiramente, para 

além de posições puramente descritivas”259. O efeito emancipatório de desenraizamento 

que a experiência estética causa é, como dito anteriormente, aquele da libertação das 

diferenças, dos elementos locais, e tudo que em que consiste propriamente o dialeto 

próprio de cada cultura.  

Assim, uma orientação ética da Pós-Modernidade segue dois caminhos que, se 

assim podemos dizer, se apresentam complementares um ao outro. Podemos 

caracterizar essas possibilidades, seja por uma ética da interpretação, seja por uma ética 

da comunicação. Não obstante, o que continua presente na base de qualquer que seja a 

posição adotada é sempre o processo de pluralização que marca a contemporaneidade, 

sobretudo considerada pelo viés midiático. Isso porque é o caráter plural da sociedade 

da comunicação generalizada que nos demostra as possibilidades que a estetização geral 

da vida propicia. A posição adotada por Vattimo em A Sociedade Transparente 

certamente lhe rendeu, por certo tempo, a fama de apologético dos media; daí ele 

reeditar a obra, anos depois, mostrando estar ciente dos limites da desrealização e do 

                                                      
257 VATTIMO, G. La Secularización de la filosofía, p. 86: “Si el camino de Lévinas sigue siendo aquel – 
metafísicamente orientado – de remontarse al otro como momento inicial, autoridad y mando, el que 
sigue Heidegger consiste en continuar el movimiento de ‘disolución’ secularizadora en el que el ser, 
incluso por medio de la contaminación del ‘Señor de la Biblia’, con la metafísica occidental, se libera de 
sus connotaciones violentas; de ‘principio’  que era se vuelve palabra, discurso, interpretación”. 
258 LÉVINAS, E. Entre Nós – ensaios sobre a alteridade [1991]. Trad. port. Pergentino Pivatto, Evaldo 
Kuiava, José Nedel, Luiz Pedro Wagner, Marcelo Luiz Pelizolli. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, p. 236. 
259 VATTIMO, G. Etica dell’interpretazione, p. 41: “Il dialogo con le culture altre è ormai un vero 
dialogo, non è più questione di renderlo possibile liquidando i punti di vista eurocentrici che lo 
strutturalismo voleva giustamente sconfiggere; si tratta di esercitarlo davvero, al di là, dunque, di 
posizioni puramente descrittive”. 
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papel central que o mercado ainda ocupa na pauta do mercado da informação. 

Entretanto, para além do otimismo midiático, está ali a interpretação da possibilidade 

emancipatória proporcionada pelos media. É exatamente essa a possibilidade a qual se 

refere o título desse trabalho: se já não podemos pensar em termos fundamentais, mais 

legítimos (e, como visto aqui, por isso mesmo violentos, na medida em que centram 

todas as perspectivas na concretude de uma única), cabe agora pensar as possibilidades 

que encontramos no seio da cultura ocidental pós-moderna, midiatizada, plural:  

 

Na sociedade da comunicação generalizada e da pluralidade de 
culturas, o encontro com outros mundos e formas de vida talvez seja 
menos imaginário do que era para Dilthey: as possibilidades ‘outras’ 
de existência realizam-se sob os nossos olhos, sendo representados 
pelos múltiplos ‘dialetos’, ou mesmo pelos universos culturais que a 
antropologia e a etnologia nos tornam acessíveis. Viver neste mundo 
multifacetado significa fazer experiência da liberdade como oscilação 
contínua entre pertença e desenraizamento. É uma liberdade 
problemática, não só porque este efeito dos media não é garantido, é 
apenas uma possibilidade reconhecer e cultivar (os media podem 
igualmente ser sempre a voz do ‘Grande Irmão’; ou da banalidade 
estereotipada, do vazio do significado...) – mas também porque nós 
próprios não sabemos ainda muito bem qual é a sua fisionomia. É 
difícil conceber esta oscilação como liberdade: a nostalgia dos 
horizontes fechados, ameaçadores e simultaneamente reconfortantes, 
continua a estar radicada em nós, como indivíduos e como 
sociedade260. 

 

“O problema político e social do viver civil passa, hoje, pelo problema da 

comunicação porque a sociedade da informação eletrônica e dos mass media se torna 

mais consciente da estreita interdependência existente entre as várias partes do 

mundo”261, diz Vattimo. Claro que os media podem exercer um papel de 

disseminadores de valores – estéticos, políticos, religiosos –, como uma espécie de 

estrutura de manutenção do status quo, como pensam autores como Adorno e 

Horkheimer, mas devemos manter nossa perspectiva em um plano que se situa para 

além do maniqueísmo característico da crítica social contemporânea; entretanto, é 

preciso atentar para a experiência pluralista que tem marcado nossa cultura 

contemporânea. Tal feito se torna ainda mais evidente se, ao ampliarmos nossa visão e 

                                                      
260 VATTIMO, G. A Sociedade Transparente, pp. 18-19.  
261 VATTIMO, G. et al. La dimensione etica nelle societa contemporanee. Turim: Edizioni della 
Fondazione Giovanni Agnelli, 1990, p. 82: “Il problema politico e sociale del vivere civile passa dunque, 
oggi, attraverso quello della comunicazione perché la società dell’informatizzazione elettronica e dei 
mass media ci rende sempre più consapevoli della stretta interdipendenza esistente tra le varie parti del 
mondo: tra individuo e individuo, tra stato e stato, tra uomo e natura”. 
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compreendermos as revoluções tecnológicas ocorridas sobretudo na última década, 

considerando a dimensão  da internet na nossa cultura de hoje: talvez esta, ainda mais 

que os meios dos quais fala Vattimo, como a televisão e a rádio, tenha possibilitado uma 

real “tomada de palavra”. Se o processo comunicativo das grandes mídias (não pretendo 

entrar no mérito do “corporativismo”, ou mesmo dos interesses mercadológicos 

específicos de cada um) havia ainda excluído alguém, ou simplesmente não havia dado 

a palavra à determinada cultura ou subcultura, as ferramentas que se destacam nesse 

início de século XXI são as de tecnologia interativa, que não se limita mais à 

transmissão de um conteúdo que logo é substituído por outro mais imediato.  

Em Vattimo, aquele declínio da filosofia em sociologia, ou mesmo o processo de 

sociologização da filosofia significa, aqui, a atualidade da filosofia prática, atenta ao 

contingente, efêmero: a superação da metafísica se dá, como antes mencionado, por 

razões éticas. Assim, antes de uma negação simplista de toda a racionalidade – a 

acusação mais comum a qualquer pensamento que se proponha pós-moderno –, o 

primado ético no pensamento contemporâneo, segundo Vattimo, aponta para uma 

racionalidade específica que se configura no diálogo, no debate. Nosso problema 

político hoje retorna à questão já presente no pensamento de um autor como Locke: a 

tolerância. A direção ética que a hermenêutica niilista, ou ainda o niilismo hermenêutico 

aponta, é aquela da pietas: para além de todo o seu valor religioso, pietas pode 

significar algo além de piedade. Pode significar um comprazer-se na diferença, 

complementar-se com o outro, em um sentido diverso daquele de Lévinas. Significa 

compreender o eu e o outro como partes de um todo, o homem.  
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Considerações Finais 

 
Sendo esta uma versão preliminar, não definitiva, que necessita ainda de uma 

redação final aos pontos que se constituem como principal objeto do trabalho penso 

ainda não ser possível expor as considerações finais. Entretanto, tendo em vista o 

restante do trabalho, que conduz ao momento final teço alguns comentários como 

espécie de impressão final. O conceito de Pós-Modernidade, como posição 

paradigmática do novo momento histórico, é de fato determinante para se compreender 

o contexto no qual nos inserimos na Contemporaneidade. As concepções de Vattimo se 

mostram de extrema relevância, quando da percepção do papel determinante exercido 

pelos mass media na experiência do presente para se pensar, de novo, a possibilidade de 

emancipação. Contudo, a dissolução dos valores modernos e suas concepções – unidade 

do pensamento, imposição de valores sob a pretensão de universalização, crença no 

progresso, etc. – não apreenderam no todo as relações estabelecidas nos jogos de poder 

que, invariavelmente, percorreram toda a tradição historicista. O legado histórico que 

nos foi deixado pela tradição até a Modernidade é de fato o relato dos grandes feitos, 

daqueles que mantinham o poder e o domínio das decisões do gênero humano. A 

Modernidade se mostra então em todo o seu “conservadorismo” enquanto se baseia no 

ideal do homem europeu, considerado o ideal normativo no qual a humanidade deveria 

se espelhar para ir além.  

A posição da Pós-Modernidade, em sua contestação dos modelos emancipatórios 

da Modernidade, termina interpretando de modo singular e inovador as relações da 

“realidade”, as práticas do cotidiano. Ao mesmo tempo, busca uma interpretação do 

papel e das possibilidades existentes, baseada no conjunto de ferramentas disponíveis na 

atualidade, para a efetivação de um projeto emancipatório da humanidade. Do final do 

século XIX, percorrendo todo o século XX, e ainda mais presente e influente na 

primeira década do século XXI, com a explosão da internet, os mass media 

possibilitaram confrontar uma infinidade de experiências outras àquela europeia 

tradicional burguesa, nos evidenciou o verdadeiro significado de pluralidade. A 

descoberta do outro, a visão de seu rosto, nos levou a uma aproximação daquilo que 

Emmanuel Lévinas nos falava em sua ética da alteridade: a responsabilidade para com o 

outro. Foi-nos dada a possibilidade de ver o continente africano em todo o seu 

sofrimento, quer com a fome que assola a população, quer com as guerrilhas que 

percorreram os séculos em seu território, o descaso do Ocidente “branco” em décadas 
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de exploração e escravidão. A emoção que tais imagens causam em nós é um dos 

fenômenos positivos dos mass media. Não que seja um espetáculo a ser apreciado; pelo 

contrário, nos traz comoção e resgata o mínimo de humanidade que ainda nos resta. A 

descoberta das diferenças culturais, das singularidades de cada povo, de cada grupo 

social, ocasionada pelos media constitui, de fato, uma barreira ainda maior ao 

imperialismo que se tentou impor às minorias ao longo do processo civilizador, uma vez 

que agora podemos compreender todo o seu valor para a constituição da humanidade.  

Os media, na concepção de Vattimo, são aqueles que na sua forma telemática – e 

consequentemente, dinâmica, transmitindo os fatos em “tempo real” – garantem espaço 

às minorias excluídas do processo histórico tradicional. Negros, pobres, homossexuais e 

todos aqueles que antes permaneciam à sombra do ideal de humanidade puderam 

garantir seu espaço na intenção de evidenciar ao mundo sua existência, uma vez que a 

própria lógica do mercado da informação, como lembra Vattimo, transforma 

“praticamente tudo” em mercadoria informacional. Esta verdade dos mass media nos 

faz lembrar que é preciso, não obstante todos os seus feitos positivos, guardar certa 

distância para sua crítica. 

Para Vattimo, o aspecto “globalizado” dos media é antes um espaço que 

potencializa a ideia de uma emancipação do homem. Emancipação compreendida por 

ele não mais como aquela do projeto moderno; agora, a emancipação pelos media é 

pensada como aquela na qual a evidência da diferença dos elementos constitutivos da 

humanidade conduz a um desenraizamento, concebido como o fato de perceber que o 

meu dialeto, por exemplo, não é comum a todo o gênero humano. A minha 

interpretação do mundo é apenas uma entre tantas outras. Deste modo, Vattimo sustenta 

que o desenraizamento pode possibilitar um novo ideal de emancipação, valendo-se 

agora da oscilação provocada pela pluralidade das informações veiculadas pelos meios 

de comunicação. Há de se atentar para o fato de que, embora os media abram espaço 

para que apareçam na ribalta da opinião pública minorias de todos os tipos e gêneros, 

não há garantias de que tal espaço seja “democrático”. Vattimo parece perceber tal 

problema de maneira parcial. Sua leitura parece ciente da falta de garantias. Contudo, 

sua interpretação indica apenas a possibilidade de se formar uma posição autoritária e 

ditatorial, mas não percebe a falta de garantias da “recepção” – e sua qualidade – do 

discurso das minorias.  

Noam Chomsky já atentou para tal fato em A manipulação do público, onde 

interpreta que ações idênticas podem ser expressas de diferentes formas, dependendo da 
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situação em que os media se inserem. A impressa norte-americana usa o termo 

“genocídio” frequentemente para ações militares relacionadas a opositores do governo 

de Washington; no entanto, ações americanas e de seus aliados militares são vistas 

como “libertadoras”, em defesa do modelo democrático. Ainda podemos inferir que 

nem todo o conteúdo necessário para se compreender os aspectos legitimadores de 

determinado grupo é pelos media. O processo de seleção daquilo que é noticiável 

obedece a rigorosos conceitos de edição, de acordo com aquilo que chama a atenção do 

público consumidor, uma vez que na sociedade da informação o fato se torna produto. 

Podemos concluir que o aspecto estetizante dos media é, até certo ponto, 

programado por sua própria lógica. Sem interesse comercial, determinados aspectos, 

mesmo que relevantes, de certas visões de mundo não serão de conhecimento público, e 

o ideal de uma “emancipação da visibilidade” cai por terra. Ainda devemos considerar 

que, de um modo ou de outro, a mídia sempre assume uma posição, como vemos na 

prática: “os comunicólogos” e sua imparcialidade cheia de “valores moralizantes” se 

estabelecem antes como um obstáculo a uma sociedade elucidada. Vattimo parece então 

cair em um problema que, de certo modo, concebe os media de maneira apologética, na 

medida em que sustenta sua dimensão de visibilidade dos mais variados grupos, sem 

exceções.  

Ainda que tenha atentado ao limite que a economia impõe ao processo de 

“difusão” dos media – em relação com os objetos veiculados, que obedecem uma certa 

ordem de interesses do mercado – Vattimo ainda contempla a desrealização como algo 

positivo em seu aspecto de “pluralidade”. Com isso, considera a multiplicidade das 

visões de mundo como um sinal da esteticidade ocasionada pelos media como um fruto 

do próprio modelo midiático. 
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