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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi discutir o problema da “origem” no pensamento ocidental a 

partir da obra de Martin Heidegger, como forma de entender os descaminhos do pensamento 

técnico-científico hoje, buscando-se assim pensar um “passo atrás” na história do ocidente, 

através da investigação da relação entre acontecimento do ser e verdade na obra de arte, de 

modo a se reencontrar a conexão quase esquecida entre τέχνη e αλεθεια. 

 

Assim, buscamos, neste texto, apresentar a arte como desveladora da verdade do ser 

(αλεθεια), procurando apresentá-la como sendo capaz de nós reconduzir ao nexo perdido da 

história, isto é, sua compreensão no todo enquanto história do ser (Geschichte des Sein). Para 

isso, analisámos a técnica moderna em sua relação (e diferenciação) com a τέχνη grega, 

análise que deve ser empreendida à luz da história da metafísica, buscando perceber as 

transformações pelas quais perpassa a arte na era da técnica, ocorrendo muitas vezes, de 

inclusive, perder sua atribuição originária. 

 

Para sairmos da problemática levantada, procuramos explicitar o que seria o “passo atrás” e a 

questão da origem, conforme apresentado por Heidegger na conferência A proveniência da 

arte e a determinação do pensar (1967), aqui preliminarmente entendido como um 

direcionamento que olha para o futuro a partir do clamor do presente, em busca de uma 

experiência não metafísica do ser, dos entes e da arte. 

 

Palavras-chave: Ser. Arte. Técnica. História.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to discuss the problem of the "origin" in western thought 

from the work of Martin Heidegger as a way to understand the waywardness of the technical-

scientific thought today, searching for so thinking a "step back" in western history through 

research the relationship between the event and truth being the work of art, in order to 

rediscover the connection between almost forgotten τέχνη and αλεθεια. 

 

Thus, we seek, in this text, presenting art as discovers the truth of being (αλεθεια), looking to 

present it as being able to us to bring back lost nexus of history, that is, your understanding in 

whole as history of being (Geschichte des Sein). For this, we analyzed the modern technology 

in their relationship (and differentiation) with τέχνη Greek, analysis should be undertaken in 

light of the history of metaphysics, seeking to understand the transformations that permeates 

the art in the technical it was, occurring many times, even lose their original assignment. 

 

To get out of the raised problems, we try to explain what would be the "step back" and the 

question of origin, as presented by Heidegger in the conference The provenance of the art and 

the determination of thinking (1967), here preliminarily understood as a direction looking the 

future from the present clamor in search of a non-metaphysical experience of being, beings 

and of art. 

 

Key words: Being. Art. Technique. History. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na filosofia heideggeriana, encontramos a proposta de destruição da história da metafísica. 

Ao longo de seu desenvolvimento, detecta-se que esta – a pergunta sobre o ser, que seria a 

questão primordial da filosofia – caiu no esquecimento. Segundo Heidegger (2012, p.33-35, 

§1), os demais filósofos, ao tentarem falar sobre o ser, acabaram se pronunciando sobre os 

entes e, assim sendo, a proposta principal de sua filosofia é fazer uma retomada dessa questão, 

buscando um pronunciamento que verse sobre o ser, indo, assim, no caminho menos 

percorrido pela tradição ocidental, lançando-se na tarefa da destruição da metafísica com a 

proposta de reconstruí-la tendo como horizonte tal questão originária perdida.  

 

A partir de 1935, com a primeira escrita de A origem da obra de arte (que comporta um total 

de três versões), Heidegger nos mostra que o ser pode se desvelar na obra de arte, e que nela 

(na obra), podemos ter o registro desse acontecimento histórico que se expressa no tempo. A 

arte, que outrora era vista como aquela que proporcionaria somente apreciações estéticas em 

que eram exercidos julgamentos sobre si a respeito de suas formas, modelos, belezas, entre 

outros, ganha um novo sentido em relação ao que recebia da estética. Com o nosso filósofo, a 

arte passa a ser vista como aquela que desvela a verdade do ser, mostrando-nos o atrelamento 

entre as manifestações artísticas e a verdade. Para se chegar a essa verdade, o filósofo realiza 

uma abordagem hermenêutico-fenomenológica de algumas obras, mostrando-nos como a 

verdade é um acontecimento que se dá nelas, por meio do combate ontológico entre mundo 

(Welt) e terra (Erde), que é travado nas obras provocando o desvelamento do ser no tempo 

através de seu perpassar pela história.  

 

Nisto, a concepção de verdade que ele nos apresenta como sendo manifesta pelas obras de 

arte (decorrente do combate ontológico) é originária, resgatando o termo grego, αλεθεια. Com 

o retorno a essa concepção de verdade originária, o pensador da floresta negra mostra-nos que 

a verdade como adequação, tal como prevaleceu no ocidente – decorrência de uma 

racionalidade que se antecipa ao mundo, em que o sujeito se coloca como “senhor” do ente, é 

algo secundário, e até derivado da verdade originária. Para que ela possa se estabelecer, é 

necessário que as coisas se mostrem primeiramente e se apresentem à consciência; Logo, a 
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αλεθεια é sua essência (Wesen), verdade em que os entes podem se desvelar e manter-se 

velados. Na obra de arte, temos o ente manifesto tal como ele é, o que podemos presenciar no 

famoso par de sapatos pintados por Van Gogh, e no outro conhecido exemplo citado pelo 

nosso filósofo em A origem da obra de arte, o de um templo grego, conforme veremos ao 

longo da nossa pesquisa. 

 

Dentre os muitos temas que a filosofia heideggeriana nos propõe, decidimos explorar o que se 

refere à relação entre obra de arte, técnica e desvelamento, que aqui, pois, se apresenta como 

interesse principal do nosso trabalho, buscando perceber nessas relações um nexo com a 

origem, isto é, pensar tais aspectos desde o seu iniciar originário, procurando perceber neles 

as transformações que passam conforme os desencadeamentos da história enquanto história 

do ser (Geschichte des Sein). Neste sentido, buscaremos apresentar a necessidade de retomada 

da experiência grega em relação ao desvelamento do ser, em sua expressão na arte como 

portadora de sentido para a humanidade, nos distanciando, com isso, do contexto atual que é 

dominado pela produção científica.  

 

Nisto temos configurado o que poderia se denominar como um “passo atrás”, no sentido de 

repensarmos a origem do próprio ocidente, uma vez que pensar a questão que permanece não 

pensada no pensamento ocidental (a questão do ser) significa, de certa forma, voltar a retrilhar 

o seus caminhos. Heidegger também ao abordar a τέχνη grega originária, nos mostra que ela 

se desenvolveu para longe da sua origem, pois, ao longo da história do ocidente, ela (a τέχνη) 

não mantém referência imediata à produção, é antes um saber que está em relação com a 

οίησις e a αλεθεια, que é a produção do ser que se desvela no tempo. Segundo Rüdiger 

(2006, p. 79), para Heidegger na técnica grega não existia uma relação entre meio e fim, como 

podemos perceber na técnica moderna, mas ao contrário, uma consonância com o 

desvelamento da verdade do ser (αλεθεια). Portanto, na filosofia heideggeriana não perder de 

vista a origem é algo fundamental, para que se possa ter o desmembramento da história em 

seu processo de historialização. 

 

A essência da técnica moderna como nos mostra Heidegger (A questão da técnica, 2007b, p. 

385), é “armação” (Ge-stell). A armação é um modo de se relacionar com os entes e com o 
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mundo que não é originária, mas, antes, é como se nos colocássemos numa posição pré-

ordenada de como nos dirigir aos entes. É assim que a técnica moderna lida com os entes, de 

uma maneira metafísica, não respeitando a dimensão do velamento que se dá em consonância 

com o seu desvelamento, passando a vê-los como uma reserva de recursos a serem 

explorados. Deste modo, o homem se dirige ao mundo a partir do projeto antecipador descrito 

pela técnica. O perigo que isso ocasiona é a formação de um modo de pensar que só se 

relaciona com o mundo a partir da imagem dele construída pela técnica. O homem o vê como 

um manancial de recursos sem questionar essa sua atitude. Cria-se um jeito de ver e se 

subordinar as coisas à vontade do sujeito, gerando uma experiência metafísica do mundo e 

dos entes e é nisto em que reside o perigo. Orientado pela armação (Ge-stell), o homem é 

levado ao processo de reificação (RÜDIGER, 2006, p. 148).  Antes, é importante 

esclarecermos que Heidegger não é contra a técnica moderna, esta é um evento do ser no 

tempo em sua ocorrência histórica. O problema se estabelece quando esse acontecimento é 

ofuscado pela maneira antecipativa e objetificadora de se relacionar com o mundo, ocasionada 

pelo esquecimento do ser, e que fada o Dasein a um questionamento profundo, devido a lidar 

com ele e com as coisas metafisicamente. O perigo é que o Dasein influenciado pela técnica 

moderna, não mais se volte para o ser, deixando-o em preferência ao projeto elucidativo dos 

entes e do mundo oferecido pela técnica moderna. 

 

 A técnica moderna provoca, assim, um assenhoramento do ente, sendo ela uma consequência 

do que, no entender de Heidegger, é sinônimo da história do ocidente, pertencente à 

metafísica que sempre pensou o ente em detrimento do ser. Nisto, ela continua contribuindo 

para a continuação dessa inversão do plano ôntico no lugar do ontológico, iniciada com a 

instauração do pensamento metafísico. Sendo o nosso mundo marcado por essa lógica 

técnico-científica, a natureza que antes, para os gregos, era φύσις, agora, passa a ser 

compreendida como um grande depósito de elementos disponíveis (Bestand) para a realização 

do projeto técnico-científico, com isso, nos afastando cada vez mais da possibilidade de um 

acontecimento originário do ser. Assim, surge-nos a seguinte inquietação: como ficariam as 

expressões artísticas que são decorrentes desse tempo? Seriam elas, de algum modo, 

comprometidas com o projeto tecnológico do mundo? Ou ainda se mantém vinculadas à 

origem, enquanto acontecimento da verdade (αλεθεια) do ser em sua instância de combate 

entre velamento e desvelamento? 
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No texto de Heidegger, A proveniência da arte e a determinação do pensar (198-?b), nosso 

filósofo trabalha as relações entre obra de arte, verdade e técnica, em que ele nos propõe um 

retorno às origens de nossa civilização como o caminho para se pensar o impensado, que 

subsiste à história da metafísica. O texto, que é uma conferência proferida na Academia de 

Artes de Atenas em 4 de abril de 1967, inicia a discussão de como era a arte no mundo 

helênico antes do surgimento da metafísica. Pensa-se sobre o mundo grego não porque a 

conferência foi proferida na Grécia, mas porque ela é o começo da civilização ocidental 

(BIEMEL, 1996, p. 5). Nela, temos presente o que o pensamento subsequente deixou cair no 

esquecimento, o ser expresso como αλεθεια (BIEMEL, 1996, p. 20). Portanto, pensando como 

era a arte na Hélade, o pensador da floresta negra nos mostra que ela era um saber (τέχνη) que 

estava em consonância com a οίησις e a φύσις, o que contribuía com o desvelamento do ser 

como αλεθεια.  

 

Após relatar a situação da arte no mundo grego, o nosso filósofo parte para a situação da 

época em que vivemos, questionando se ainda hoje as obras mantém essa vinculação 

originária entre φύσις, οίησις, αλεθεια e τέχνη. A princípio, na era da cibernética, a arte 

parece ter se tornado, para Heidegger, um meio para o feedback das informações, que 

contribui para a planificação do projeto tecnológico em seu estágio; que enquanto cibernética, 

consiste no máximo exercício de controle sobre a sociedade. Os aparatos que a cibernética 

impõe à arte, a mantém distante de sua essência, que como já visto anteriormente, é o de se 

colocar em obra da verdade (αλεθεια), garantindo a expressão do ser no tempo e a abertura 

para os entes se apresentarem em sua verdade. Assim, refletir sobre essa clausura em que nos 

encontramos inseridos por via do projeto técnico-científico do mundo, se torna uma urgência 

em ser pensado a partir de suas raízes, para que possamos compreender todo esse processo de 

historialização (Geschichte des Sein) em sua amplitude. Para isso, adotamos a via do passo 

atrás, sugerida por Heidegger em seu texto proferido em Atenas (A proveniência da arte e a 

determinação do pensar), como caminho que nos ajude a compreender essa ligação com a 

Grécia originária que foi rompida. 

 

O “passo atrás” referido pelo nosso autor é, de certo modo, metafórico; Não é um passo que 

bloqueia o avanço tecnológico, uma vez que ele não é contra esse desenvolvimento, mas 

apenas do modo como ele se coloca – levando o homem ao esquecimento do ser. Conforme 
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vimos anteriormente nesta introdução, este trabalho buscará percorrer esse passo que acaba 

por nos conduzir, de algum modo, aos caminhos da meditação como possibilidade de sairmos 

dessa lógica tecnicista (teoria x práxis, sujeito x objeto), que a armação (Ge-stell) nos coloca, 

voltando a pensar o ser, sem a camuflagem imposta pela tecnologia. Acreditamos que a arte 

possa contribuir com esse processo, tal como Heidegger se esforça para demonstrar em suas 

reflexões, desde que ela não seja enclausurada pelo modo em que a técnica dita às demais 

coisas. 

 

Portanto, é nesse viés que se encontra a pesquisa, cuja estrutura está descrita a seguir. 

 

No primeiro capítulo, buscaremos abordar e aprofundar a compreensão heideggeriana da obra 

de arte como acontecimento da verdade. Nisto, alcançamos uma crítica à estética e à maneira 

como ela lida com as obras, para, sequentemente, inserir o modo como o nosso filósofo 

compreende a arte. Depois, procuraremos abarcar a maneira que essa verdade (αλεθεια) 

acontece nas obras, através do conflito entre mundo (Welt) e terra (Erde) que nelas é travado, 

sendo expressa pela via de uma análise fenomenológica que Heidegger realiza dos dois 

exemplos, já citados, o quadro de Van Gogh e o templo grego, ambos presentes no texto A 

origem da obra de arte. 

 

Tendo assim apresentado a relação entre arte e verdade no capítulo, no segundo capítulo, 

focaremos na situação da era em que vivemos marcada pelo domínio técnico-científico e 

entendida ainda como o niilismo. Assim, procuraremos reconstruir a concepção grega 

originária de técnica que é a τέχνη, para depois irmos apresentando as mudanças históricas 

que ela vai passando conforme as compreensões do ser adotadas nas épocas sequentes. 

Acerca do período moderno, abordaremos a técnica dentro desse contexto, que é marcada por 

uma metafísica da subjetividade, em que se passa a compreender o mundo como uma imagem 

representacional do sujeito fundamento da verdade dentro dessa época histórica. 

Consequentemente, trabalharemos a confrontação do pensamento heideggeriano com o 

nietzschiano, sendo este, visto como a finalização de um percurso surgido na Grécia, isto é, da 

maneira metafísica de pensar. Em conjunto a isso, falaremos da ausência dos deuses e do 

tremendo vazio que nos assola, que nomeamos como niilismo, dois temas que também serão 
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trabalhados. Dando sequência, procuramos mostrar que a técnica dentro desse tempo, 

marcado pelo niilismo, torna-se, a partir de suas invenções, uma via de preenchimento desse 

nada perturbador que o homem moderno passa; Com isso, vai, cada vez mais, reafirmando o 

ente e esquecendo-se do ser. 

.  

Após apresentarmos isso, passaremos a questionar a arte na era moderna, quando ela se 

encontra vinculada a estética e passa a seguir o projeto moderno do mundo, concebê-lo como 

imagem, isto é, a representatividade do sujeito. Com isso, procuramos mostrar que ela vai 

perdendo seu vinculo originário, conforme as decisões históricas (Geschichte des Sein) de 

cada mundo. Assim, na era da cibernética que se torna uma faceta da Ge-stell, procuramos 

relatar que a arte se torna uma peça dessa engrenagem em que se busca compreender as 

experiências direcionadas a cada vez mais para esse mundo, supra-assumindo o plano ôntico 

em detrimento do ontológico. Contudo, e conforme o pensamento heideggeriano nos coloca 

dentro de suas reflexões sobre o problema da técnica moderna, é necessário encontrarmos um 

caminho que nos desvencilhe de todo esse aparato armado pela técnica moderna, e que nos 

vincule novamente as vias do ser. Tal direcionamento pode ser nos oferecido pela arte, pelo 

fato de em sua origem (τέχνη) habitar na mesma vizinhança que a técnica, é o que 

procuraremos apresentar como aquilo que salva. 

 

Sendo a arte essa possibilidade de nos levar aos direcionamentos do ser, procuraremos em 

nosso terceiro capítulo pensá-la em sua origem, isto é, em sua manifestação na Hélade, 

quando ela era uma atividade que guiada pela deusa Atena, mantinha uma vinculação 

originária com o ser, enquanto desvelamento de sua verdade (αλεθεια). A arte entendida 

nesse mundo era uma atividade desveladora, que auxiliava naquilo que precisava vir a ser 

através de outros meios que não pela φύσις, e que por isso ela era οίησις, produção do ser, 

mantendo-se em relação com a φύσις e a αλεθεια. É em meio a isso que pensaremos a 

possibilidade de um “passo atrás”, não como direção que nos levará à oposição entre Grécia e 

o nosso mundo, e menos ainda como tentativa de repetição da origem perdida. Ao contrário: 

nosso intuito será que, com esse salto ao mundo helénico, possamos pensar a constituição da 

história enquanto história do ser (Geschichte des Sein), que se desencadeia nas mais diversas 

épocas históricas sequentes. 
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1 A ARTE COMO ACONTECIMENTO DA VERDADE 

 

1.1 Em direção às obras mesmas 

 

1.1.1 Destruição da estética 

 

A palavra destruição é algo que acompanha a filosofia heideggeriana desde o seu percurso 

inicial
1
, isso porque, na base das confrontações (Auseinandersetzung) que ele trava com a 

história do pensamento ocidental, contrastando-o com o sentido originário das questões, 

como caminho para compreender o todo da história (Geschichte des Sein), temos nesta base a 

perspectiva da destruição. O que não é diferente com a estética, cuja construção também faz 

parte da história da metafísica e necessita também ser destruída tal como àquela (a metafísica, 

conforme o parágrafo 6 de Ser e tempo nos aponta). “A superação [destruição] da estética, por 

sua vez, se revela como necessária a partir da confrontação histórica [Geschichte des Sein] 

com a metafísica enquanto tal” (HEIDEGGER, Contribuições à filosofia, 2015, p. 487).  

 

A destruição da estética é uma decorrência da destruição da metafísica
2
. O que Heidegger 

busca com isso é abrir o campo para que as obras possam desvelar a verdade do ser (αλεθεια), 

porque para ele “[a] arte é o pôr-em-obra da verdade” (HEIDEGGER, A origem da obra de 

arte, 2007, p. 58). As obras de arte desvelam a verdade das coisas, a partir do combate entre 

mundo e terra travados na obra, conforme se verá nos tópicos seguintes, nesse mesmo 

capítulo. Heidegger procura pensar e abordar os aspectos ontológicos da obra e não sua 

“expressividade ôntica” conforme reconstrói a estética a partir da perspectiva metafísica. Ele 

não nega os dados levantados por ela (a estética), porém, esses não são o caráter fundamental 

de uma obra de arte. 

 

Não há dúvida de que um quadro possui uma certa dimensão matematicamente 

mensurável, que é feito com um certo material, que é figurativo ou abstrato, 

                                                           
1
 Em Ser e tempo, no parágrafo 6 da obra, o filósofo fala da necessidade de destruição da metafísica (Destruktion 

der Metaphysik). 
2
 Todo o pensamento heideggeriano é uma destruição da metafísica, pois busca pensar o ser a partir de sua 

origem, e não conforme os mecanismos estipulados pelo pensamento metafísico. 
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histórico ou “fictício”, que se enquadra em um certo estilo de época e não em outro. 

Todavia, a construção de uma série de enunciados sobre o quadro é absolutamente 

insuficiente para alcançarmos a determinação ontológica particular de algo como 

uma obra de arte (CASANOVA, 2010, p. 156).  

 

Os aspectos geométricos que uma obra possui não revelam para Heidegger o mais importante, 

o ser obra da obra de arte, isto é algo que só estando elas (as obras de arte) inseridas no campo 

ontológico das questões se desvelará a nós. A maneira que a estética lida com as obras é 

diferente: ela não parte de uma abordagem fenomenológica das obras
3
, mas a insere no campo 

da subjetividade humana, mostrando que tais expressividades representam a maneira como o 

mundo é concebido e expectado por aqueles que nele se encontram inseridos
4
. Portanto, 

conforme a abordagem heideggeriana da questão seria insuficiente para definir o enigma arte. 

 

A estética trata as obras de arte como um objeto de apreciação do sujeito, como algo que 

poder ser dominado e manipulado por ele, inserindo-a no campo da vivência, isto é, da 

experiência estética. “Porém, a vivência é talvez o elemento no qual a arte morre” 

(HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 60). Contextualizada dentro do campo da 

experiência estética, não há espaço para o desvelar da verdade (αλεθεια), mas sim para 

afirmação do senhorio exercido sobre o ente, que é compreendido como objeto. Além de que, 

com as obras concebidas esteticamente, tem-se uma imagem de mundo sendo perpassada 

pelas obras, ou seja, o mundo conforme concebido e representado pelo sujeito, e tal como 

poderia afetar “de forma estética” a “sensibilidade” deste sujeito. 

 

Assim, a compreensão que Heidegger tem da estética, é o de uma disciplina fundamentada na 

subjetividade em que, ao propor um estudo sobre as obras de arte, na verdade, objetivaria seu 

objeto de estudo. “Mas dessa forma nunca perguntamos a partir da obra, e sim a partir de nós. 

A partir de nós que, por aí, não deixamos a obra ser obra, mas antes a representamos como um 

                                                           
3
 O que em tópicos sequentes, quando falarmos da pintura de Van Gogh (subtópico 1.2.1) e do tempo grego 

(tópico 1.3) ficará mais evidente a maneira fenomenológica que o nosso filósofo aborda as obras de arte. É obra 

que fala, e não a subjetividade daquele que a analisa. 
4
 No segundo capítulo, subtópico 2.1.1, será trabalhado essa questão do mundo concebido como imagem pelo 

sujeito moderno, informações que complementam nossa afirmação aqui, pois a estética é algo desse universo, do 

mundo que sendo concebido como imagem, passa a ser representado pelo sujeito, e a estética é uma forma de 

representação desse mundo, pela via das obras de arte, onde o homem encontra caminhos para expressar sua 

subjetividade.   
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objeto que deveria causar em nós algum estado qualquer” (HEIDEGGER, A origem da obra 

de arte, 2007, p. 51). Considerada a partir da estética, a arte torna-se um mero ente de estudo, 

propício a objetificação humana. 

 

Heidegger aproximou arte e acontecimento do ser, distanciando-se daquilo que a 

modernidade usualmente entendeu como “estética”, não se preocupando em 

construir uma teoria acerca das “sensações” (aisthesis) que pudessem ser 

despertadas em um sujeito por meio de um “objeto artístico”. Seu interesse, antes, 

era por aquilo que tem lugar na obra de arte como tal, que é o próprio acontecer da 

verdade do ser. (...) A busca de Heidegger pela resposta à questão acerca do modo 

de ser das obras de arte o fez apontar um “erro” em que a “estética” teria recaído, 

que é o de considerar antecipadamente a obra de arte sob o domínio da interpretação 

tradicional do ente – que já é, em si, também um erro, decorrente do esquecimento 

de toda diferença ontológica (DIAS, 2011, p. 116-117). 

 

1.1.2 A arte 

 

Heidegger, ao lidar com a arte, propõe então que nos direcionemos às próprias obras de arte, 

não partindo de pré-conceitos ou de formulações teóricas estabelecidas sobre ela na tradição, 

mas procurando levar as discussões para o campo ontológico. É com esta discussão que o 

filósofo inicia seu ensaio A origem da obra de arte, buscando a origem da obra de arte, que se 

equivale à busca por sua essência (Wesen), que está para além de seu aspecto coisal. No 

âmago desse debate, chega-se à conclusão de que tanto o artista é a origem da obra, quanto a 

obra a essência dele, e que os dois se movem em torno de um terceiro elemento que os 

possibilita: a própria arte em si mesma.  

 

O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista. Nenhum é sem o outro. 

Igualmente, nenhum dos dois suporta sozinho ao outro. Artista e obra são cada qual 

em si e em sua mútua relação através de um terceiro, o qual é o primeiro, a saber, 

aquilo através e a partir do qual artista e obra de arte têm seu nome: através da arte 

(HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 5). 

 

Como podemos perceber, a arte possibilita a relação entre artista e obra, ela é a origem de 

ambos. O artista é o causador da obra e o contrário também, mas não à sua origem. Essa 

maneira de buscar pensar o que é a arte a partir dela mesma se posiciona na contramão do que 

a história do pensamento ocidental tem colocado. A arte após o surgimento da metafísica, 
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ganha conotações estéticas, e isso nos priva de vê-la como um fenômeno que se expressa, pois 

seu valor passa a ser determinado conforme a sentença proferida sobre suas obras, muitas 

vezes, movida por um aparato metafísico, ou por uma subjetividade daquele que aprecia tais 

obras.  

 

Apreendida dessa maneira, o que passa a ter maior relevância ou é o artista que a produziu, ou 

as sensações subjetivas (αἴσθησις) que se tem de sua produção, e não o que o evento arte tem 

a nos expressar. A arte fica esquecida e o artista ou sua produção assumem grande 

importância, deixando a origem de ambos impensada. A arte passa a se torna um setor (ou 

desmembramento) da metafísica que, em vez de descrever o que é a arte, se distancia ao 

aprisioná-la em seus esquemas teóricos. Uma reformulação na maneira como vemos essa 

questão se faz necessária e é o que realiza Heidegger ao buscar a origem da obra de arte, 

saindo do traçado metafísico que vigorou na tentativa de apreendê-la. “Assim, a arte não pode 

ser assumida simplesmente de modo positivo como um setor alternativo à metafísica 

tradicional” (WERLE, 2006, p. 84). 

 

Heidegger coloca a arte como precedente ao artista e a obra, mas não se trata de compreendê-

la separada da relação que mantém com ambos, porque é nessa afinidade constituída entre os 

três, que a arte é vista como origem. Nessa reflexão sobre a origem da obra de arte, a 

intenção do pensador da floresta negra não é reelaborar uma nova essência para a arte, mas 

buscar repensar e modificar o modo como nos relacionamos com as obras. 

 

Rather than obliging Heidegger to elaborate an entire art history, the normative 

demands of his critical project only require him to focus on two crucial moments in 

Western humanity’s changing historical understanding of art – a kind of before and 

after, as it were, which allows him to contrast the fullness of what has been possible 

with the narrowness of what is currently actual (THOMSON, p. 75, 2011)
5
.  

 

                                                           
5
 Ao invés de obrigar Heidegger a elaborar toda uma história da arte, as demandas normativas do seu projeto 

crítico apenas exigem dele que foque que em dois momentos cruciais da mudança da arte da humanidade 

ocidental – uma espécie de antes e depois, o que lhe permite contrastar por completo o que se tornou possível 

com a estreiteza do hoje válido. (Tradução nossa). 
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Percorrer o círculo obra, artista e arte, é necessário para saber o que é a arte, pois ela se 

mostra nessa ambiência. Evitá-lo buscando abarcar a arte por meio da comparação entre obras 

não revela seu enigma. Isso porque nos moveríamos em uma postura contrária, sem se quer 

saber o que seja a arte, iríamos atrás de explicações no artista ou na sua produção, que é vista 

a partir de um sujeito no relato de suas sensações com a obra, ou seja, a obra não é apreciada 

enquanto obra, mas sob as designações daquele que apresenta suas percepções dela, e isso 

passa a vigorar como a verdade da obra e da arte.  

 

Acha-se que por meio de uma observação comparativa das obras de arte diante-da-

mão [vorhandenen] deixar-se-ia extrair delas o que seja a arte. Mas como podemos 

estar seguros de estabelecer ao fundo [zugrunde legen] de fato obras de arte para 

uma tal observação, se não sabemos de antemão o que é a arte? (HEIDEGGER, A 

origem da obra de arte, 2007, p. 6). 

 

Resgatar essa experiência originária com a arte é a intenção do nosso filósofo, e isso se torna 

possível quando somos capazes de uma experiência não metafísica dela, o que nos levará a 

uma vivência para além da estética com a arte. Se nos colocássemos em uma postura 

antiestética, estaríamos realizando sua inversão, permanecendo no bloqueio da origem. 

Percorrendo a circularidade, partiremos, no próximo tópico, à abordagem das obras de arte em 

busca de sua essência, para que possamos ver esse acontecimento em si mesmo, sem o 

esquema conceitual que a tradição estética elaborou e consolidou ao longo dos séculos na 

reflexão desses fenômenos
6
, porque em sua abordagem moderna, tais esquemas lidarão de 

                                                           
6
 Com o termo estética, procura-se conferir ciência da arte e do belo. Isto porque no século XVIII, os termos 

arte e belo se encontram associados, diferente, por exemplo, do mundo antigo em que arte era poética (produção) 

e o belo era considerado a parte da poética, como por exemplo, sendo a  manifestação das ideias perfeitas para 

Platão.  Para Aristóteles o belo se manifestaria na ordem e simetria das coisas. A associação entre arte e belo que 

surge no século XVIII é fruto do conceito de gosto, entendido como faculdade de discernir o belo. Assim, Kant 

atribui que a arte é bela apenas quando se associa a beleza da natureza. Posteriormente Schelling, faz uma 

inversão nessa relação ao dizer que a arte é a realização necessária da beleza, algo que a natureza alcança apenas 

de modo parcial e casual. Assim, dentro do contexto dessa época, a arte se apresenta como uma atividade 

criadora, em que o artista é aquele quem cria e expressa sinais de um absoluto nas obras, surgindo assim, a noção 

do gênio artista, isto é, aquele que expressa claramente tal espírito na perplexidade das obras segundo o uso das 

formas e materialidades corretas e simétricas. O que se busca acentuar, é que a arte não é imitação, e sim criação 

e algo novo, sobretudo sendo a expressividade do espírito da época, conforme defendia Hegel. Ou também no 

sentido de se criar algo que estava contido na imaginação e na obra ganharia forma. Também há os que 

consideravam a arte uma atividade de sensibilidade, no caso Kant, entendendo essa como uma das faculdades do 

entendimento, e a arte sendo um meio de denotar a sensibilidade humana, ou a expressão de um sentimento que 

se tem.  (ABAGGNANO, 2007, p. 367-374). Os esquemas conceituais que a estética se utiliza, em geral, para a 

abordagem das obras de arte na Modernidade são: Matéria e forma; o belo; a sensibilidade; o juízo de gosto; o 

gênio artístico; a imaginação; e o sentimento. Conceitos que, em sua maioria, tem como ponto de partida o 

sujeito e sua fruição. (CRUZ, 1995, p. 99-103). No recorte empreendido nesta dissertação, nos deteremos no par 

matéria e forma dada a ênfase com que Heidegger o trabalha em sua obra e, por isso mesmo, a relevância com 

que se destaca em nossa investigação. 
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maneira subjetivista com a obra, não a considerando como um fenômeno que se expressa por 

si sem a necessidade de uma subjetividade que lhe ofereça um aporte. “Como, todavia, tem de 

permanecer em aberto se e como a arte em geral é, tentaremos a essência da arte lá onde sem 

dúvida a arte efetivamente se cumpre. A arte se essencializa [West] na obra de arte. Mas o que 

e como é uma obra de arte?” (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 5). Ao ir de 

encontro às próprias obras, um giro na história acontece, porque além de serem abordadas a 

partir do viés ontológico, elas serão inseridas no campo fenomenológico, o que difere da 

maneira como a estética as vincula
7
. 

 

1.2 A obra e a coisa 

 

Heidegger começa associando as obras de arte ao seu aspecto de coisas. Para o filósofo em 

seu questionamento, elas possuem uma feição coisal, como qualquer outra coisa (Ding), e este 

é o modo como habituamos a vê-las e a nos relacionar com elas, tendo como acentuação seu 

caráter ôntico e não ontológico.  

 

Obras de arte são conhecidas de qualquer um. Obras arquitetônicas e pictóricas 

encontram-se colocadas em praças públicas, igrejas e moradias. Nas coleções e 

exposições são acomodadas obras das mais diversas épocas e povos. Se lançarmos 

um olhar às obras em sua efetividade e não nos deixarmos enganar, então se mostra: 

as obras estão tão naturalmente diante-da-mão quanto quaisquer outras coisas. O 

quadro pende na parede como uma arma de caça ou um chapéu. Uma pintura, por 

exemplo, aquela de Van Gogh que apresenta um par de sapatos de camponês, 

desloca-se de uma exposição a outra. As obras são enviadas como o carvão de Ruhr 

e os troncos de árvore da Floresta Negra. Os hinos de Hölderlin foram empacotados 

durante a campanha na mochila do soldado junto com utensílios de limpeza. Os 

quartetos de Beethoven ficam nos depósitos de editoras como as batatas na despensa 

(HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 6-7).  

 

Como mostrado na citação acima, as obras apresentam uma proximidade com qualquer outra 

coisa (no sentido de uma vinculação originária desde a τέχνη, mas que ao longo do transcurso 

histórico sofre modificações, conforme o entendimento de cada mundo específico dos 

aspectos advindos da τέχνη, conforme será relatado no decorrer dessa pesquisa, mais 

                                                                                                                                                                                     
 
7
 A estética a aborda a partir da subjetividade seja do artista ou do “espectador” das obras, o que difere de uma 

compreensão fenomenológica das obras conforme Heidegger busca inserir. 
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especificamente no segundo capítulo)
8
, o que em muitos casos nos leva a relacionar com elas 

como se não fossem obras de arte. A estética lida com elas dessa maneira, ao focar mais na 

experiência estética que a obra provoca, do que no que ela tem a se expressar sem o sujeito 

que a interpreta. A obra é equiparada a uma coisa, devido a ser fabricada como os demais 

utensílios à que chamamos coisas, mas ela está além do aspecto ôntico de uma coisa, a obra 

possui uma dimensão ontológica de extrema profundeza, capaz de propor novos 

direcionamentos para o homem em sua história.  

 

Assim, se quisermos entender o que é esse diferencial que a obra possui para a coisa, será 

necessário refletirmos sobre o que é uma coisa, em busca de sua “coisidade”, algo que 

Heidegger (2007, p. 8) realiza em A origem da obra de arte. “Para isso é necessário que 

saibamos com clareza suficiente o que é uma coisa. Somente então se deixa dizer se a obra de 

arte é uma coisa, mas uma coisa na qual ainda um outro está agarrado; unicamente então se 

deixa decidir se a obra no fundo é algo outro e nunca uma coisa.” 

 

Para Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p.8), o jarro é uma coisa, assim como a leiva 

no campo, a pedra no caminho, a folha, o céu, as árvores da floresta, enfim, a palavra coisa é 

alguma coisa, não sendo simplesmente um nada. Neste sentido, uma obra de arte também é 

considerada uma coisa, porque é um ente que é. Mas o filósofo ressalta que essa maneira de 

conceber a coisa não nos ajuda em descobrir o ser da coisa, e nem o ser da obra. Na busca de 

compreender o que seja uma coisa, surgem às interpretações que se desenvolveram na 

tradição ocidental, elencadas em três por Heidegger em seu ensaio. 

 

O bloco de granito é uma coisa, ele é duro, pesado, maciço, áspero, um agregado de 

características que encontramos nesse objeto, e que a tradição ocidental concebeu como sendo 

a coisa granito. Para Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p.10), a coisa não é essa 

acumulação de atributos, mas aquilo onde essas propriedades se reúnem. Logo, essa primeira 

definição que concebeu a coisa na busca de sua coisidade é falha. A segunda maneira em que 

                                                           
8
 Conforme as reconfigurações e decisões históricas, de τέχνη originária (sendo antes um saber do que um 

fazer), ela torna-se técnica moderna. Sua diferenciação é que ela se torna um meio que compreende a natureza 

com um armazém de recursos a serem explorados pelo homem. Neste sentido, a técnica torna-se um problema na 

perspectiva heideggeriana, e que será tratado no segundo capítulo dessa pesquisa. 
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a coisa foi delineada é como o perceptível pela sensibilidade, e o que passa a ter valor em sua 

definição são as sensações que se tem dela, e não o que o ente tem a desvelar.  

A terceira definição da coisa é consequência do modo como se entendeu a segunda acepção, 

pois as sensações que recebo dela vêm de sua materialidade. Assim, a coisa passa a ser vista 

como matéria e forma, em que a consistência da coisa reside em sua matéria, que é erigida 

junto a uma forma. Nessa perspectiva, a coisa é matéria enformada. Sobre essas três 

definições que a coisa recebeu ao longo da tradição ocidental, e que são pontuadas por 

Heidegger em A origem da obra de arte, comenta Almeida (1993, p. 241-242): 

 

O primeiro fala da coisa como substância que recebe sobre si uma gama de 

caracterizações e predicados contingentes. Essa noção aproxima a estrutura da coisa 

daquela referente às proposições. Há um ataque à coisa, que fica impedida de 

manifestar-se por si mesma. O segundo conceito pretende evitar esse ataque, 

fazendo com que a coisa seja a unidade de uma multiplicidade de dados sensíveis. 

Aqui, ao contrário de um ataque, há uma tentativa de retirar todas as mediações 

significantes que estão coladas às coisa. [...] Resta-nos então falar da terceira noção 

de coisa elaborada pela tradição. [...] Esse conceito qualifica as coisas como a 

comunhão entre matéria e forma. Este par conceitual – matéria/forma – é o mais 

recorrente conceito utilizado para a determinação das coisas. Tudo pode ser visto 

sobre essa ótica de uma matéria enformada. Heidegger, todavia, considera-o também 

promotor de um ataque que impede as coisas de apresentarem seu caráter essencial. 

 

O que percebemos é que, na primeira definição, a coisa é apresentada segundo as definições 

da proposição daquele que sentencia sobre ela e não a partir de seu desvelamento, porque o 

que se diz na proposição ganhar maior relevância do que o que se mostra pela própria coisa. 

Chega-se a acreditar que na proposição já se esgotou tudo o que a coisa é, e que ela não tem 

mais nada a se mostrar do que o dito nas proposições. No segundo caso, o ponto de apoio 

passa a ser a subjetividade daquele que vivencia as sensações de determinado objeto, o que é 

experimentado por sua sensibilidade determina a coisidade da coisa. Nas duas análises 

descritas, podemos perceber que uma visão fenomenológica que verse sobre a coisa não 

prevalece. O que temos em ambos os casos é uma abordagem que não respeita a coisa em sua 

coisidade, e extrapola a sua estrutura, construindo discursos que não partem propriamente 

dela mesma, e sim daquele que está de fora lhe apreciando e buscando impor domínio sobre 

ela.   
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Já a terceira definição da coisa constitui um ataque à sua coisidade devido à colocação de 

ênfase na utilidade que a coisa fabricada terá para se definir a matéria a ser agregada, e a 

forma que deverá ser usada sobre essa matéria na confecção do utensílio. Nessa abordagem, 

podemos ver que o escopo é a utilidade do objeto fabricado, e não ele em si, fazendo com que 

não seja possível abordar a essência da coisa, por novamente não partir dela mesma, mas de 

outra instância, que se pensa ser sua origem. Para Casanova (2010, p. 162), o par conceitual 

matéria/forma, não consegue dar conta nem mesmo do aspecto utensiliar da coisa, porque 

antes de definir a matéria e a forma a ser utilizada na fabricação de determinado ente, ele já 

precisa se apresentar como possível de uso onde será manuseado. Portanto, o que se vê é uma 

prevalência do ambiente em que será utilizado o utensílio (das Zeug), sobre o par conceitual 

matéria e forma:  

 

Antes de ser um ente dotado de uma forma e de uma matéria específicas, o ente 

utensiliar já precisa se mostrar em seu ser possível no campo de uso e é esse campo 

que o determina propriamente. A definição da coisa a partir do esquema 

matéria/forma, portanto, não é suficiente nem mesmo para pensar o modo de ser da 

coisa utensiliar. 

 

Heidegger, na busca de analisar a coisidade da coisa, percorre o caminho inverso que a 

tradição ocidental transitou. Neste percurso, segundo ele, o par conceitual matéria/forma não 

se limita somente à sua aplicação na fabricação do utensílio, ele se expande e guia até o modo 

em que a estética lida com as obras de arte, tornando-se o esquema conceitual por excelência 

dela (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 14).  Mas, mais do que isso, no 

processo histórico do ocidente, se desenvolveu uma maneira de pensar e se relacionar com 

qualquer ente mediante o esquema conceitual, inviabilizando uma experiência vinda do 

próprio ente. 

 

No decorrer da história da verdade sobre o ente, as referidas interpretações ainda se 

conjugaram entre si, o que agora seja dito somente de passagem. Nessa conjugação, 

elas ainda reforçaram a amplitude de que são investidas, de tal forma que passaram a 

valer indiscriminadamente para a coisa, para o utensílio e para a obra. Assim cresce 

a partir delas a forma de pensar segundo a qual nós pensamos não apenas em 

especial sobre coisa, utensílio e obra, mas sobre todo ente em geral. Essa forma de 

pensar de há muito tornada corrente antecipa-se a toda experiência imediata do ente. 

A antecipação [Vorgriff] veda a concentração afetiva [Besinnung] no ser do ente 

cada vez em questão (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 17). 
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Conforme nos relata Dias (2011, p. 95), na tradição ocidental, a matéria passa a ser ligada ao 

irracional, e a forma ao racional, além de matéria/forma terem se juntado ao par 

sujeito/objeto, como atesta Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p.14). O que surge 

disto é que a coisa, a obra de arte ou outro ente qualquer, passa a ser concebido sempre pelo 

aparato de um sujeito que exerce domínio sobre a matéria ou objeto. As informações que ele 

diz sobre esse ente tornam-se mais importantes do que o que pode ser expresso por ele 

enquanto fenômeno. O ente é visto a nível ôntico e não ontológico, impossibilitando perceber 

o desvelamento de seu ser.  

 

Contudo, se quisermos chegar à coisidade da coisa, devemos não percorrer os caminhos que a 

tradição transitou, pois, como mostrado, eles são inadequados para o desenvolvimento de 

nossa busca por não sabermos se o que lhes assegura é a estrutura da própria coisa ou os 

enunciados sobre ela. Ela é vista por categorias humana ou a partir dela mesma? “No centro 

da abordagem heideggeriana da ‘coisa’ no ensaio sobre a obra de arte, coloca-se a alternativa: 

a coisa determinada por categorias do homem é a coisa ela mesma, na medida em que repousa 

em si mesma” (WERLE, 2014, p. 134). 

 

O que vemos aqui é que falar da coisa para chegar à obra não se mostra válido. Temos, assim, 

como coloca Dias (2015, p. 154-156), a perspectiva habitual em que o homem se move, 

alternando entre o mundo do ser teórico (Vorhandenheit) e o instrumental (Zuhandenheit) que 

não dá explicações satisfatórias sobre a vinculação originária da obra de arte (enquanto 

desvelamento do ser). Por isso, a pesquisadora defende que, nesse ensaio (A origem da obra 

de arte) um dos marcos da famosa Khere (a “viragem” ocorrida em seu pensamento), temos 

uma reformulação sobre como o ser-dos-entes pode se dar, o que já leva Heidegger para 

muito além do âmbito conceitual de Ser e tempo. 

 

Seja na perspectiva da instrumentalidade ou na teórica, ambas são composições que tomam de 

“assalto” a estrutura da coisa, o que deve ser evitado, por não nos desvelar a sua essência. 

Para chegarmos à sua origem, uma conduta fenomenológica diante dela deverá ser adotada, 

para que ela possa se desvelar e expressar sua verdade diante de nós, sem que seja apreendida 
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por categorias ou teorias pré-elaboradas, que a impossibilita de expressar sua verdade como 

acontecimento que se dá no tempo.  

 

Será que um tal assalto se deixa evitar? E como? Apenas se nós como que 

preservarmos um campo livre para a coisa, para que ela mostre instantaneamente seu 

caráter de coisa. Tudo aquilo que, nas concepções e declarações sobre a coisa, quer-

se interpor entre a coisa e nós, tem de ser primeiramente removido. Sé então nos 

abandonamos à presença [Anwesen] não mascarada da coisa. Mas não temos de nem 

primeiro exigir e nem mesmo organizar esse deixar-vir-ao-encontro imediato da 

coisa. Ele acontece de há muito tempo (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 

2007, p. 12). 

 

1.2.1 O par de sapatos 

 

Para sairmos dessa abordagem dominante da coisa, conforme desenvolvido pelo pensamento 

ocidental, o filósofo parte para a análise da pintura de um par de sapatos de camponesa, 

buscando encontrar neles que coisa são esses entes. Isso ocorre porque, como afirma 

Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p. 19), “[o] procedimento agora necessário tem 

de explicitamente manter-se longe daquelas tentativas que carregam junto consigo os 

alargamentos das interpretações habituais. Estaremos o quanto antes assegurados disso se 

descrevermos simplesmente um utensílio sem uma teoria filosófica.” Na realização deste ato, 

Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p. 20), recorre a uma pintura de Van Gogh, que 

tantas vezes pintou esses apetrechos, buscando, assim, lidar de um modo não utilitarista com 

tais sapatos, indo além do uso. Vejamos como o filósofo descreve este ato: 

 

Em torno a esse par de sapatos de camponês não há nada ao qual eles poderiam 

pertencer, de onde poderiam provir, apenas um espaço indeterminado. Nem lhe 

estão colados torrões de terra da lavoura ou do caminho do campo, o que ao menos 

poderia dar sinal de sua utilização. Um par de sapatos de camponês e nada mais. E 

todavia. Da escura abertura do gasto interior do calçado olha-nos fixamente a fadiga 

do andar do trabalho. Na dura gravidade do calçado retém-se a tenacidade do lento 

caminhar pelos sulcos que sempre iguais se estendem longe pelo campo, sobre o 

qual sopra um vento agreste. No couro fica a umidade e a fartura do solo. Sob as 

solas demove-se a solidão do caminho do campo pelo final da tarde. No calçado 

vibra o quieto chamado da terra, sua silenciosa oferta do trigo maduro, sua 

inexplicável recusa na desolação do campo no inverno. Por esse utensílio passa o 

calado desassossego pela segurança do pão, a alegria sem palavras por ter mais uma 

vez suportado a falta, a vibração pela chegada do nascimento e o tremor ante o 

retorno da morte. 
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O que podemos observar nesta passagem é que Heidegger está fazendo uma descrição 

fenomenológica do quadro
9
. Ao contrário do que apresentou no §7 de Ser e Tempo, em que 

                                                           
9 Percebemos que se torna importante apresentarmos, ainda que de forma breve, a repercussão que a 

interpretação heideggeriana sobre os sapatos de Van Gogh causou no meio acadêmico filosófico da arte. 

Teremos como fonte nessa abordagem resumida as contribuições que Dunhofer (2010, p. 39-50), nos oferece em 

seu texto. 

Segundo a pesquisadora, Heidegger tem como seu principal crítico o professor de estética Meyer Schapiro que 

em seu ensaio The still Life as a Personal Object (A vida continua como um objeto pessoal) questiona se tais 

sapatos seriam mesmo de uma camponesa. Na crítica que esse autor desenvolve, Heidegger teria realizado uma 

descrição fantasiosa da pintura influenciada por um pathos que era carregado por uma subjetividade político-

nazista, que pregava a volta aos campos e glorificava o camponês ariano. Para o professor de estética, os 

referentes sapatos pintados no quadro seriam do próprio Van Gogh. Com isso, acusa Heidegger de não respeitar 

a singularidade do quadro, o que implica no não respeito às coisas, pois ao falar do referente quadro, o filósofo 

impõe sua visão sobre a obra. Ainda mais, Schapiro nos diz que nada na obra nos evidência que tais sapatos 

sejam de um camponês ou de uma mulher, uma vez que no século XIX, época de Van Gogh, os camponeses 

holandeses usavam tamancos e não sapatos de couro. Para o professor de estética, Heidegger podia muito bem 

pregar o seu munis nazista de volta ao campo a partir de um par de sapatos real sem precisar se valer da pintura.  

Outra questão que Schapiro levanta, é que Heidegger pretende ser um pensador que respeita as coisas, mas nem 

se quer respeita a própria obra de Van Gogh, uma vez que o filósofo não faz nem questão de especificar a qual 

quadro do pintor está se referindo, uma vez que ele tem diversos outros quadros que também são a pintura de um 

par de sapatos. Ainda, Heidegger não respeita nem o próprio pintor dos sapatos, pois não respeita a sua presença 

na obra uma vez que supostamente os sapatos poderiam ser seus, e com isso perde-se a presença do artista na 

obra.  

Schapiro defende uma ligação entre a vida sofrida de Van Gogh e as suas pinturas, e em uma interpretação 

puramente filosófica como Heidegger fez do quadro do pintor, se perde a intenção do artista em um momento 

específico de sua vida, o significado próprio que os artefatos teriam para o pintor.  

Em 1978 a revista francesa de arte Macula, publica um ensaio de Derrida, no qual ele realiza algumas críticas à 

crítica que Schapiro direcionou a Heidegger. Derrida mostra que o esteta tece uma crítica a uma passagem de A 

origem da obra de arte sem relacioná-la com o restante do texto e, nem com as demais obras de Heidegger, 

atitude que leva o professor de estética a cometer o mesmo erro do qual acusava Heidegger, o de tomar uma 

pintura de Van Gogh sem arrolá-la com as demais e com a vida do pintor.  

Derrida nos mostra que Schapiro, ao contextualizar os sapatos de Van Gogh, estaria buscando uma origem 

objetiva na obra, enquanto que Heidegger com sua interpretação busca uma origem que seja mais originária. O 

esquecimento do ser é o esquecimento da origem, o que para Derrida, a filosofia heideggeriana não é uma 

filosofia subjetiva, pois Heidegger desvia das pretensões metafísico-subjetivistas ao recolocar a questão do ser 

em discussão.  

Se observarmos bem o quadro, perceberemos que um dos sapatos se encontra virado, é o que alude Derrida, e tal 

fato nos leva a pensar se seriam realmente um par ou dois sapatos distintos, ou dois sapatos do mesmo pé. Outro 

fato que chama à atenção dele, é que os dois sapatos se encontram deslaçados, o que poderia ser um sinal de que 

por natureza o quadro não pertença a contexto nenhum. Os sapatos simplesmente estão lá e podem ser sinal de 

uma restância, palavra essa que é muito significativa no vocabulário de Derrida, e que é utilizada por ele em 

outros textos, como por exemplo, em suas grafemas.  

Restância é a permanência não presente de algo separado de sua produção original. Ela funciona para além de 

sua origem, e independentemente do querer dizer do pintor ou autor, ela fala por si só. Por isso, os sapatos de 

Van Gogh não pertencem, eles restam. A postura de Derrida nos mostra que o que temos dos sapatos desde a sua 

origem são restâncias ou rastros seus. Logo, o pensamento da presença (Dasein), não pode ser embutido por um 

encaminhamento restitutivo devido à coisa escapar a qualquer restituição.  

Assim, Derrida nos mostra que a obra é infinita diante do pintor, ela o escapa, e Heidegger está apenas 

apontando para uma representação pictórica dos sapatos, para que eles possam ir além de seu caráter utensiliar, 

pois nem os verdadeiros sapatos e nem o seu dono estão no quadro, apenas sua representação. O que nos mostra 
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descrevia como deveria ser o método fenomenológico, diante da pintura nosso filósofo está 

aplicando o que apresentava em sua “principal” obra, que é ver como as coisas se manifestam 

e podem ser compreendidas. Posição essa que também é defendida por Rossi (2005, p. 150) 

que diz: “Ello es consecuencia de la propia indagación de Heidegger, la cual, obedeciendo su 

origen fenomenológico, busca estabelecer el modo en que un objeto se manifiesta, 

encontrando así en la obra de arte una respuesta que también es de orden ontológico.”
10

 

 

O direcionamento da abordagem fenomenológica realizada por Heidegger aplicado à obra de 

Van Gogh vai diretamente ao utensílio em seu campo de uso, não se limitando em ficar com 

descrições teóricas que visam determinar a essência do ente. Nesta descrição, se desvela o 

mundo (Welt) camponês, que iremos falar à frente nesse trabalho com ênfase ainda maior, e 

que neste tópico não será abordado profundamente. É pelo direcionamento dos sapatos, 

deixando que eles se falem no quadro, que este evento se tornou possível. Dessa maneira, 

Heidegger se mantém contrário ao que a tradição ocidental considerou para pensar à coisidade 

da coisa, e que repercutiu na abordagem estética tradicional. 

 

Foram os sapatos que falaram através da pintura ao mostrar-se no quadro. Não se trata de uma 

experiência subjetiva do quadro, mas a descrição de alguém que deixa os próprios apetrechos 

se apresentarem como são. “Sem que tenha concebido nenhuma teoria acerca do utensílio 

apresentado ou sobre as intenções do autor que o apresentou, Heidegger segue simplesmente 

as linhas que partem do utensílio” (CASANOVA, 2010, p. 172). Através dos sapatos em seu 

uso, a camponesa está certa de seu mundo (Welt), e entregue à terra (Erde)
11

. Isto nos revela 

                                                                                                                                                                                     
que a pintura de Van Gogh não precisa ter apenas um único significado original, no caso o de 1886, ela comporta 

infinitos significados que se deram e se dão ao longo do tempo, de acordo com as diversas épocas, o que para o 

pensador da floresta negra se constitui as diferentes maneiras de a alétheia se desvelar no tempo, não se privando 

a um único desvelamento. Por isso a obra de arte é um pôr-se-em-obra-da-verdade, pois ela desvela a verdade 

do ser historial, o epocalizando em seu tempo. É o que veremos mais claramente na análise heideggeriana do 

templo grego. 

 
10

 Isto é consequência da própria indagação de Heidegger, na qual, obedecendo a sua origem fenomenológica, 

busca estabelecer o modo em que o objeto se manifesta, encontrando assim na obra de arte uma resposta que 

também é de ordem ontológica. (Tradução nossa). 
11

 Falaremos dessa relação de combate entre terra e mundo provocado na obra de arte à frente neste trabalho, em 

um tópico específico.  
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que a coisa se mostra a partir da confiabilidade (Verläßlichkeit)
12

 depositada pela camponesa 

em tais apetrechos e não sua utensiliaridade como proposto pela tradição metafísica através do 

esquema conceitual matéria/forma. Através do conceito de confiabilidade, como nos mostra 

Dias (2011, p. 48), Heidegger vai já muito além das estruturas propostas em Ser e Tempo. 

 

A camponesa, por sua vez, simplesmente veste os sapatos. Como se esse simples 

vestir fosse assim simples. Toda vez que, ao cair da noite, a camponesa em sua dura 

mas saudável fadiga depõe os sapatos, e na aurora ainda escura já os pega de novo, 

ou quando passa por eles no feriado, então ela sabe de tudo isso sem observação e 

consideração. O ser-utensílio do utensílio consiste por certo em sua serventia. Mas 

está mesma repousa na plenitude de um ser essencial do utensílio.  A isso chamamos 

confiabilidade [Verläßlichkeit] (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 

20). 

 

Como podemos perceber na citação acima, a serventia do utensílio se torna consequência da 

confiabilidade, e não mais apenas no uso. A Confiabilidade só se faz visível no quadro, mas é 

por estar certa de seu mundo e entregue à terra que a camponesa confia em tais utensílios 

(Zeug). Podemos dizer que a confiabilidade está por detrás da utilidade, e assim sendo, é ela 

quem é a origem desse ente (sapatos) e do par conceitual (matéria/forma), porque antes de se 

definir qual a matéria que deverá ser utilizada na fabricação de determinado utensílio, e a 

forma a ser empregada nele, a confiabilidade de antemão, perpassa por esses dois elementos 

(matéria/forma), auxiliando-nos na escolha da “melhor” matéria e forma a serem aplicadas na 

fabricação de determinado utensílio. Portanto, é ela (a confiabilidade) a coisidade da coisa 

sapato, e para chegarmos à origem dos demais entes, conduta semelhante à que Heidegger 

tem diante da tela de Van Gogh nos é necessária.  

 

A confiabilidade depositada pela camponesa nos utensílios sapatos é tão grande, que eles se 

tornam talvez o último utensílio do qual se desfaça no cair da noite, e os primeiros a vestir no 

amanhecer, como assinala Casanova (2010, p. 169): “Provavelmente, esse é o primeiro 

utensílio do qual ela se vale ao sair da cama e, no entanto, é ele que ela mais raramente tem 

                                                           
12

 Segundo Dias (2011, p. 48) em sua nota de número 85, o termo confiabilidade [Verläßlichkeit] é de tradução 

controversa. Foi traduzido por alguns como “solidez” e por outros como “fiabilidade”. Porém, a tradução por 

confiabilidade expressa melhor a fidelidade do termo proposto por Heidegger, já que o verbo verlassen embora 

signifique “abandonar”, pode também ser entendido como “confiar em”. O adjetivo verlässlich qualifica o que é 

de confiança, que pode haver uma entrega, que é seguro. A substantivação do sufixo “keit” representa a 

confiabilidade que o homem se entrega ao uso dos utensílios que compõem seu mundo. 
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em vista.” A experiência provocada pelo quadro ultrapassa o nível ôntico, atinge o ontológico, 

algo que uma maneira utilitarista de se relacionar com as coisas e com obras de arte não 

consegue. Uma postura fenomenológica como fez Heidegger perante a pintura é necessária 

para que a postura “objetificante” e utilitarista de lidar com elas e com as obras sejam 

ultrapassadas. Porque “[a]o me aproximar do quadro de Van Gogh, não são apenas tintas e 

cores em uma tela que vejo, nem é a mera cópia ou representação de um sapato que se destaca 

à minha visão. Tudo é bem mais complexo que isso” (DIAS, 2011, p. 50). 

 

O quadro provocou uma experiência que possivelmente não teríamos diante de um par de 

sapatos reais, pois estamos tão imersos no mundo e na confiabilidade que depositamos nos 

utensílios, que deles nos esquecemos quando estão no uso para o qual foram fabricados. A 

pintura trouxe de volta a visibilidade para o utensílio vista a partir dele mesmo, o que na 

cotidianidade se tornaria quase impossível, como é a postura do Dasein diante dos objetos que 

compõem o seu mundo apresentada por Heidegger no §15 de Ser e tempo
13

. Os sapatos ao 

serem deslocados para a obra têm sua instrumentalidade destruída mostrando que sua origem 

é a confiabilidade. 

 

O ser-utensílio do utensílio foi encontrado. Mas como? Não por uma descrição e 

esclarecimento de algum calçado efetivo presente; não por um relatório sobre o 

processo de fabricação de sapatos, tampouco pela observação de uma utilização de 

calçados sucedendo aqui e ali, mas sim apenas porquanto nos trouxemos perante a 

pintura de Van Gogh. Ela falou. Na proximidade da obra nós estivemos 

repentinamente em outro lugar do que aquele em que habitualmente cuidamos de 

estar (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 21). 

 

A obra de arte ao contrário dos utensílios, não necessita desse “campo relacional” para se 

mostrar, ela não é algo explicado a partir dessas relações, e embora seja algo fabricado como 

os apetrechos, não se dá do mesmo modo que eles. A obra evidencia o utensílio em seu ser, o 

que o uso encobre, já que utensílios passam despercebidos em seu uso. 

                                                           
13

 Neste parágrafo, Heidegger (Ser e tempo, 2012, p. 213) mostra que o instrumento é quando empregado em seu 

uso, e dele nos esquecemos em seu manuseio. “O martelar não tem um saber unicamente acerca do caráter 

instrumental do martelo, senão que se apropriou desse instrumento do modo mais adequado possível. Em tal 

trato de emprego, o ocupar-se submete-se ao para algo constitutivo do instrumento correspondente, pois, quanto 

menos a coisa-martelo é somente considerada, quanto mais o martelo é empunhado no seu emprego, tanto mais 

originária será a relação com ele e menos encoberto será o modo por que virá-de-encontro tal qual é, como 

instrumento.” 
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Aliás, de maneira alguma pode a obra de arte ser entendida a partir da 

utensiliaridade. Pode-se mesmo dizer que Heidegger pretende em A Origem da Obra 

de Arte, demonstrar que a obra de arte não é um objeto cuja “função” seja a fruição 

estética – como o pretendem algumas das teorias estéticas da modernidade. Não é a 

sensação de prazer ou desprazer que está em jogo na caracterização do ser da obra 

de arte, e esta não é por Heidegger nem mesmo considerada (DIAS, 2014, p. 71). 

 

Na obra assumimos indicações interpretativas presentes nela, em diálogo compreensível com 

o que ela tem a nos dizer, sem esgotá-la como ocorre com o utensílio em seu uso 

(CASANOVA, 2010, p. 163). Por isso, para descobrir a coisidade da coisa, foi necessário 

recorrer à obra de arte, no intuito de romper com a instrumentalidade que vigora na relação 

com os apetrechos, para que assim possamos percorrer sua origem. 

 

1.3 A obra Templo 

 

Como visto no subitem anterior, a obra de arte nos mostrou a verdade da coisa sapatos, nos 

mostrando que ela não se fundamenta no aparato metafísico que predominou no ocidente. Na 

pintura de Van Gogh, além de termos tido a experiência da essência de um utensílio, ela nos 

desvelou o mundo da camponesa que estava por detrás dos sapatos, que é fundado em uma 

terra. Com o intuito de aprofundar ainda mais no caráter de desvelamento que as obras 

possuem, Heidegger parte para a análise de um outro exemplo, um templo grego, com o 

intuito de ainda mais aprofundar no aspecto ontológico das obras de arte. “Todavia, para nos 

familiarizarmos mais com o que está em questão, é necessário tornar mais uma vez visível o 

acontecimento da verdade na obra. Para esse intento, seja escolhida de forma consequente 

uma obra que não possa ser contada entre obras de arte figurativa” (HEIDEGGER, A 

origem da obra de arte, 2007, p. 27)
14

.  

 

Nesse sentido, o templo não figura nada, não é a imitação ou representação de nada, e nem é 

vangloriado como se fosse algo produzido por um gênio, ele simplesmente está ali, erguido 

por rochas sobre a natureza como monumento onde ocorre o culto. Na medida em que não 

representa nada figurativo, algo a que a pintura dos sapatos ainda permanecia presa, sua 

                                                           
14

 Destaque nosso. 
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dimensão ontológica se explicita ainda mais
15

. Poderíamos nos perguntar, mas o que lhe 

configura como obra de arte? 

 

Esta é uma questão pertinente, principalmente para àqueles que ficam apenas no plano ôntico 

das obras, não estabelecendo o salto para seu viés ontológico como propõe o pensador da 

floresta negra. O que estabelece o templo grego ser uma obra de arte é o fato de ele poder 

abrir o mundo grego que está contido em si, de algum modo. Assim como os sapatos de Van 

Gogh, que além de mostrarem a coisidade da coisa, nos desvelam o mundo da camponesa 

contido em tais utensílios, o templo congrega e instala aos que estão em sua volta o mundo 

grego que já se foi. 

 

É a obra-templo que primeiramente junta e reúne em torno a si ao mesmo tempo a 

unidade daquelas vias e relações nas quais nascimento e morte, desgraça e dádiva, 

vitória e derrota, prosperidade e decadência – ganham para o ser humano a forma de 

seu destino. Amplitude dominante dessas relações abertas é o mundo desse povo 

historial (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 28). 

 

Como mostrado na citação acima, o templo congrega consigo a dimensão de um povo 

historial que existiu, mas que ainda se faz presente nesta obra. O templo afinca sobre a terra a 

dimensão ontológica de um mundo historial, mantendo-o presente no tempo.  Mesmo embora 

hoje o templo tenha se tornado um museu a céu aberto, seu aspecto ontológico não se perdeu. 

Diante de seus escombros que perduram há tantos anos, ainda podemos ter a noção do que foi 

o mundo grego e sua existência conflitante sobre a terra. Sobre esse ponto, comenta Dias 

(2011, p. 66-67): 

 

                                                           
15

 É importante destacarmos aqui a abordagem que Jean Luc Nancy realiza sobre as pedras (ou rochas, 

materialidades da qual o templo é feito) em sua obra O sentido do mundo, conforme nos demonstra Serra (2016, 

p. 128-130), em seu texto. O que defende o autor é que as pedras se tocam, e isso simboliza um significado ao 

mundo, no sentido de que elas têm peso e pensamento. Nancy correlaciona os termos em francês, que são quase 

que homônimos peso (pesée) e pensamento (pensée), buscando nos mostrar que muitas vezes uma acentuação 

exacerbada no cogito (razão/pensamento), não nos permite ver a relação do peso das materialidades que se 

tocam e constituem o mundo tal como o pensamento. Muitas vezes por sermos totalmente direcionados pela 

racionalidade, tendemos a ver relações de significância no mundo somente entre coisas que possuem 

consciência, isso é pensamento, mais especificamente, pensamento do mundo, atribuindo lhe sentido. Com isso, 

coisas maciças e ásperas, como, por exemplo, as pedras, tendemos a observá-las como destituídas do mundo, 

ainda que elas toquem o solo, se toquem umas as outras, tal como nossa racionalidade tende a tocar o mundo 

através de reflexões  sobre ele. Sobre essa abordagem, confira: SERRA (2016, p. 128-130). 
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O templo é hoje, talvez, um dos poucos elementos ainda capazes de “falar” para nós 

acerca do mundo grego antigo, que se foi. Mas como podem as ruínas de um templo, 

como podem as ruínas do templo de Apolo em Delfos, por exemplo, ainda hoje 

trazer para nós a tônica que caracterizou o ser-aí histórico desse povo que erigiu? 

Como elas podem mostrar para nós seu modo específico de configuração da abertura 

a partir do qual todo o mais, todos os entes eram concebidos, mostrar para nós a 

plenitude de seu mundo? Para nós, hoje, o templo está em ruínas, e, como tal, é a 

ruína de um mundo que se foi, na mesma medida em que a Grécia hoje não é mais a 

Grécia de Eurípedes. Mas estas ruínas permanecem hoje como um marco deste 

mundo que passou. Talvez por ter sido esta obra aquela em torno da qual se 

congregavam os valores do povo grego, é que nos é possível vislumbrar nela “o 

modo como o sagrado a ele se apresentava”. É esta possibilidade que torna esta obra 

arquitetônica, mesmo em ruínas, capaz de tornar visível para nós o “espírito” deste 

mundo. A obra templo é capaz de abrir para nós, mesmo ainda hoje, a verdade deste 

povo que a construiu, pois a partir dela podemos vislumbrar seu mundo, a própria 

medida de sua habitação, o modo como este vinha a conceber e constituir sua 

existência sobre a terra. 

 

Além de trazer contido consigo o mundo grego, o templo demarca o estar em si da obra, o que 

é diferente de uma obra arrancada de seu local originário e levada a um espaço específico para 

apreciação e lazer de espectadores, ou para estudo de críticos e investigadores de arte. O ser 

da obra consiste na instalação de um mundo, mas este instalar é diferente do realizado em 

uma exposição de arte. Nele, temos a dimensão de um mundo histórico trazido ao tempo, o 

desvelar da verdade histórico-ontológico de determinada época presente em obra. Vejamos 

isto nas palavras de Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p. 29): 

 

Quando uma obra é acomodada numa coleção ou montada numa exposição, diz-se 

também que é instalada. Mas essa instalação [Aufstellung] é essencialmente 

diferente da instalação no sentido de levantamento [Erstellung] de uma obra 

arquitetônica, do erguimento de uma estátua, da apresentação de uma tragédia no 

feriado comemorativo. Uma tal instalação não quer dizer aqui o mero montar. [...] 

Ao consagrar pertence a glorificação como o respeito pela dignidade e brilho do 

deus. [...] No reflexo desse brilho brilha, ou seja, aclara-se, aquilo a que chamamos 

mundo. 

 

Mas o fato de permanecerem em seus locais originais não lhes garante a pertença de seus 

mundos. Há diversas obras arquitetônicas que tendo seus mundos de origem sido dissolvidos, 

são hoje objetos de investigação turística, quando, por exemplo, vemos catedrais e templos 

tendo seus espaços explorados comercialmente, havendo assim uma alteração de suas funções 

(SARAMAGO, 2008, p. 186). Isso significa a perda da capacidade de relacionar com a obra a 

partir de sua origem, que constitui na consideração de fatos desde sua criação, e as 

considerações que dela se realizam, deixando seu mundo em esquecimento. É interessante 
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percebermos que já em Ser e tempo, Heidegger (2012, §73, p. 1029, 1031), alertava para o 

esquecimento do mundo que poderia ocorrer ao relacionarmos com um objeto histórico, 

quando ele diz: 

 

As “antiguidades” que se conservam em museu, por exemplo, um móvel, pertencem 

a um “tempo passado” e, no entanto, ainda são subsistentes no “presente”. Em que 

medida tal instrumento é histórico, se ele ainda não passou? Acaso só por ter se 

tornado objecto de interesse para o conhecimento-histórico da arqueologia da 

antiguidade e da geografia? Mas semelhante instrumento somente pode se tornar 

objecto de conhecimento-histórico porque ele é, de algum modo, histórico em si 

mesmo. A pergunta se repete: com que direito denominamos histórico esse ente, se 

ele ainda não passou? Ou essas “coisas” ainda hoje subsistentes têm, contudo, “algo 

de passado” “em si”? Acaso essas coisas ainda subsistem e são o que era? [...] Elas 

continuam sendo aqueles instrumentos de uso – mas fora de uso. [...] Em uso ou fora 

de uso, elas já não são, pois, o que eram. Que é “passado”? Nada senão o mundo no-

interior-do-qual, pertencendo a um complexo-instrumental, as coisas vinham-de-

encontro como utilizáveis e eram empregadas por um Dasein que, sendo-no-mundo, 

delas se ocupava. O mundo já não é. 

 

O que se torna decisivo de ser notado, é que desde Ser e tempo, e assim como em A origem da 

obra de arte, o mundo se constitui como algo historicamente estabelecido em sua rede de 

relações. Essa historicidade do mundo começa a passar por mudanças no ensaio sobre a arte, 

porque nele a história passa a ser percebida como história do ser. Esse modo de ver a história 

(Geschichte des Sein), será trabalhado à frente em nosso texto, mas, antes, faz-se necessário 

continuarmos o processo de análise fenomenológica das obras de artes, como realiza 

Heidegger, até chegarmos nesse redimensionamento que abarcar o ser enquanto abertura 

histórica. 

 

Estando aí erguida, a obra arquitetônica repousa sobre o fundo rochoso. Esse 

repousar da obra faz sobressair da rocha o obscuro de sua suportação volumosa e 

contudo impelida para nada. Aí estando, a obra arquitetônica resiste à tempestade 

que se alastra, e, assim, revela a própria tempestade em sua fúria. O brilho e o lume 

dos rochedos, brilhando eles mesmos apenas graças ao sol, mostram pela primeira 

vez a luz do dia, a amplitude do céu, a escuridão da noite. O erguer-se seguro faz 

visível o invisível espaço do ambiente. O inabalável da obra resiste ante as vagas do 

mar e, de seu próprio repouso, deixa-as aparecerem e bramir. A árvore e a grama, a 

águia e o touro, a cobra e o grilo assumem então o sobressaimento de sua figura e 

assim vêm à revelação (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 28). 
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No templo, a rocha é mais rocha; a pedra é mais pedra; a tempestade mais tempestade; a 

grama mais grama. Enfim, o templo demarca uma relação de não utilidade com as coisas, tal 

como a pintura de Van Gogh. Isso pelo fato dele fundar um mundo, abrir a dimensionalidade 

em sua volta e constituir uma relação de gratuidade com as coisas, desvelando-nos o seu ser, 

algo que é diferente da relação que a técnica moderna passará a adotar com as coisas, 

conforme poderemos acompanhar no nosso segundo capítulo. No, templo a rocha onde é 

erguido, se destaca diferentemente da que pisamos no dia a dia e nem sequer nos atentamos. 

A pedra da qual é feito, não se assemelha às que são arrancadas da natureza para fabricação 

de mesas ou qualquer outro utensílio. A tempestade ou o sol que lhes golpeiam não possuem 

semelhanças com os mesmos fenômenos estudados pela ciência, no intuito de captarem sua 

verdade. A grama em sua volta não é a mesma que se encontra para ser comercializada, bem 

como, os animais em sua volta não são àqueles em matadouros ou que fogem das destruições 

humanas que lhes ameaçam a vida.  

 

De fato, o templo permite uma relação de não utilidade com os entes à sua volta, como nos 

possibilita repensar a história em seus direcionamentos futuros, pois, a natureza em sua volta 

não é mais concebida como reserva de recursos, mas vista na plenitude de seu ser. Algo que 

também é notável no quadro de Van Gogh, em que tinta, tela, cores e madeira ganham outra 

abordagem estando na obra. No próximo tópico, passaremos a abordar o combate ontológico 

existente entre mundo e terra, que é travado na obra de arte. 

 

1.4 O combate ontológico 

 

No seio da obra de arte acontece o conflito entre mundo (Welt) e terra (Erde). Na obra, como 

vimos, através dos exemplos apresentados neste texto, se dá a abertura de um mundo que se 

funda sobre a terra.  A terra ao alocar mundo, busca seu fechamento, e ele procura resistir a 

essa tentativa, instituindo-se assim o combate, como assinala Heidegger (A origem da obra de 

arte, 2007, P. 34): “A terra não pode prescindir do aberto do mundo, se ela mesma como terra 

deve aparecer na pressão liberta de seu encerrar-se. O mundo, por sua vez, não pode 

suspender-se da terra, se deve como órbita e amplitude dominante de todo destino essencial 

fundar-se sobre algo de decisivo”. Vemos assim, que se “mundo” aponta para o que é 
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efetivamente na - e a partir - da obra, “terra”, por outro lado, aponta para aquilo que nunca se 

mostra o velado, a dimensão de velamento que é intrínseca a todo desvelamento de mundo e 

mostração do ente. 

 

Terra é um conceito amplo, e que possui significações profundas, sendo apresentados por 

Haar (2007, p. 86-87), como sendo quatro os seus sentidos: primeiro ele coloca a terra como o 

material de que é feito a obra, já que o material utilizado nela é retirado da terra, como a pedra 

do templo, ou a madeira da moldura na pintura de Van Gogh. Mas não é material no sentido 

do par matéria e forma da tradição, o que remeteria a materialidade usada na fabricação de 

determinado fenômeno artístico. Terra aponta aqui para o local, que, acolhe em forma de 

combate, o mundo que quer ser erguido sobre ela e com elementos pertencentes a ela; como 

segundo, a terra é vista como o solo nativo de um povo histórico onde eles fixam sua morada; 

em terceiro, ele apresenta a terra associada ao que os gregos denominavam como φύσις, como 

aquilo que faz surgir à natureza em sua volta, como vimos no exemplo do templo grego; por 

último, e que engloba os demais sentidos, terra é o que se desvencilha dos nossos olhos, sendo 

uma reserva dentro das próprias coisas. 

 

Os quatro sentidos da terra apresentados por Michel Haar, podem ser percebidos nos 

exemplos citados por Heidegger em A origem da obra de arte. No primeiro caso, já 

demonstramos que a materialidade da obra pode vir da terra. Com o segundo sentido, 

podemos vislumbrar que tanto a pintura de Van Gogh, como o templo grego, demarcam o 

registro de um povo histórico que fundou sobre a terra sua morada. E, na terceira abordagem, 

vimos que o templo faz resplandecer a natureza em sua volta: grama, tempestade, sol, 

animais, e demais entes. No quarto sentido, há o velamento da terra nas obras, onde ela não se 

esgota ao se demonstrar no mundo aberto pelas atribuições artísticas, mantendo em reserva e 

resguardo as coisas que transparecem na obra.  

 

A pedra é usada e gasta na fabricação de um utensílio, por exemplo, na de um 

machado. Ela desaparece na serventia. A matéria é tanto melhor e tão mais 

apropriada quanto menos resistir a afundar-se no ser-utensílio do utensílio. A obra 

templo, em contrapartida, ao instalar um mundo, não deixa a matéria desaparecer, 

mas sobretudo vir à frente [hervorkommen], e precisamente no aberto do mundo da 

obra: a rocha vem ao sustentar e jazer e só assim vem a ser rocha; os metais vêm ao 

resplandecer e cintilar, as cores ao iluminar, o som ao soar, a palavra ao dizer. Tudo 



37 
 

 

isso se precipita ao recolher-se a obra no maciço e grave da pedra, no firme e 

flexível da madeira, na dureza e brilho do bronze, no iluminar e escurecer das cores, 

no ressoar do som e no poder nomeador da palavra. Aonde a obra se recolhe e o que 

deixa vir à luz nesse recolher-se, a isso chamamos a terra. Ela é a acolhente que 

vem-à-frente [Hervorkommend-Bergende] (HEIDEGGER, A origem da obra de 

arte, 2007, p. 31). 

 

Na relação de utensiliaridade que se constitui com as coisas, a materialidade advinda da terra 

do qual são fabricados os apetrechos desaparece. Na obra de arte ocorre o contrário: ao invés 

de “consumidos” ela (a materialidade) é apenas um meio para que a verdade dos entes venha 

à tona, permanecendo sua materialidade perceptível na obra (INWOOD, 2004, p. 142). Na 

obra, a materialidade dos objetos não é gasta como nos utensílios que, quando em uso, nem 

sequer percebemos de qual material foi feito, qual sua durabilidade, como no exemplo dos 

machados contido na citação de Heidegger acima. Isto desaparece quando o apetrecho está em 

serventia, e na obra como demonstramos, a pedra é pedra, diferente da pedra usada nos 

machados. Na pedra ser ela mesma, traz consigo a terra, que mantém em reserva algo da 

pedra, mostrando que não conseguimos ter total controle sobre esse ente. 

 

Neste sentido, se dá o combate da terra com o mundo, porque ela o acolhe, buscando fechar 

sua abertura; já ele, pelo contrário, quer manter-se na abertura e desvelar a totalidade dos 

entes que estão sobre a terra. Um se ergue contra o outro, mas não há a aniquilação desse 

combate, nem a terra fecha mundo, e nem o mundo abre a terra. Eles se mantêm em luta 

travada na obra de arte. “O conflito entre a terra e o mundo é impossível de ser apaziguado. O 

mundo exige a clarificação das formas espirituais e materiais: ele quer que tudo seja signo e 

significante. A terra exige o obscurecimento das formas, o nascimento dos símbolos” (HAAR, 

2007, p. 87).  

 

É interessante percebermos que, em A origem da obra de arte, há um alargamento do conceito 

de mundo referente ao que fora apresentado em Ser e tempo. Nele, o mundo não tinha terra 

como seu contra-conceito, como pontua Gadamer (2007, p. 69). É como que se, na obra de 

arte, o mundo experimentasse sua dimensão de “negatividade” diante da terra. Em Ser e 

tempo, o mundo era concebido a partir do Dasein que o constituía a partir das relações que 
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estabelecia com os entes intramundanos
16

. Já em A origem da obra de arte, com a mudança 

da maneira de se conceber o ser, passando de sua interpretação na analítica existencial 

(Existenzial Analytik) do Dasein, para a história do ser (Geschichte des Sein), temos um 

redimensionamento desse conceito, em que ele não representa mais o mundo relacional do 

Dasein, mas o mundo coletivo de um povo que tem sua historicidade registrada nas obras de 

arte de seu tempo, mostrando-nos o ser que se desvela na história
17

.  

 

Mundo não é a mera acumulação das coisas diante-da-mão, contáveis ou 

incontáveis, conhecidas ou desconhecidas. Mundo também não é uma moldura 

apenas imaginada, representada em acréscimo à suma dos entes diante-da-mão. 

Mundo mundifica e é sendo mais do que o mais concebível e perceptível em que nos 

acreditamos em casa. Mundo não é nunca um objeto que esteja diante de nós e possa 

ser intuído. Mundo é sempre não-objetual, sob o qual estamos por todo o tempo em 

que os rasgos de nascimento e morte, benção e maldição continuarem a nos mover 

no ser. Onde recaem as decisões essências de nossa história, por nós tomadas e 

deixadas, onde irreconhecíveis são novamente questionadas, aí o mundo mundifica. 

A pedra é sem mundo. As plantas e animais também não têm mundo; mas eles 

pertencem ao ajuntamento encoberto de uma ambiência na qual se encontram 

inseridos. Em contra partida, a camponesa tem um mundo, pois se detém no aberto 

do ente. O utensílio e sua confiabilidade, dá a esse mundo uma necessidade e 

proximidade própria. Ao abrir-se um mundo, todas as coisas recebem sua demora e 

sua pressa, seu longe e seu perto, sua largura e estreiteza (HEIDEGGER, A origem 

da obra de arte, 2007, p. 30). 

 

Na abertura do mundo se tornam visíveis os elementos da terra, esta limita a abertura daquele, 

mantendo uma reserva no mostrar-se dos elementos. O combate travado na obra possibilita 

que cada componente ontológico se mostre como vimos nos dois exemplos artísticos 

analisados pelo pensador da floresta negra, sem que esta oposição seja sufocante, mas que 

possibilite o desvelamento da verdade do ser no tempo. “Esses dois traços que Heidegger 

considera essenciais (mundo e Terra) na obra são os parceiros no conflito [Streit] que a 

constitui, que traduzem como o produzir-se da obra, o acontecer da verdade” (NUNES, 2007, 

p. 104).  

 

                                                           
16

 Para um detalhamento mais preciso sobre o conceito de mundo em Ser e tempo conferir os parágrafos 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 da obra, em que Heidegger apresenta o mundo constituído a partir do Dasein na 

lida que ele tem com os entes intramundanos, que são os entes despidos de mundo quando não estão em relação 

com o Dasein que tem um mundo. 
17

 A respeito dessa mudança que ocorre no pensamento de Heidegger que tem a história como “chave” 

interpretativa do ser, trabalharemos em um tópico específico a frente neste trabalho. 
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Isso porque, como aponta Zarader (1990, p. 253), o combate entre mundo e terra aponta para 

o combate existente na dupla dimensão do ser que é eclosão e reserva. Portanto, um salto 

para a questão da verdade se faz necessário em nosso trabalho, para podermos entender como 

Heidegger compreende esse acontecimento que se dá na arte, em decorrência do combate 

ontológico. Encerramos este tópico com as palavras de Heidegger (A origem da obra de arte, 

2007, p. 35), que abrirá nossa abordagem sequente: 

 

Na intimidade do combate, por isso, o repouso da obra a repousar em si tem sua 

essência. Somente a partir desse repouso da obra é que podemos vislumbrar o que na 

obra está em obra. Até aqui permanecia sempre apenas uma afirmação antecipada a 

de que na obra de arte estaria posta em obra a verdade. Em que medida acontece, no 

ser-obra da obra, o que agora quer dizer: em que medida acontece, na disputa do 

combate de mundo e terra, a verdade? O que é verdade? 

 

1.4.1 A verdade como αλεθεια 

 

Como vimos no item anterior através da citação que o encerra, a arte é alcançada por 

Heidegger como sendo o pôr-se-em-obra da verdade (Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit). A 

verdade acontece na obra em decorrência do combate ontológico que se instaura nela. Nisso, 

Heidegger questiona o que seja a verdade, porque se no combate algo do ente fica em 

resguardo pela terra, o conceito de verdade que vigorou no ocidente, a verdade como 

adequação, não consegue dar conta das obras de arte, devido nele à obra ser abordada apenas 

no plano ôntico e não no ontológico
18

. Assim, a obra seria um objeto a ser apreendida por um 

                                                           
18

 É importante situarmos aqui outras perspectivas da verdade que vigoraram no ocidente ao longo dos séculos, 

para evitarmos os reducionismos. Abbagnano (2007, p. 994-998), por exemplo, destaca que o que entendemos 

por verdade, normalmente é um procedimento cognoscitivo que torna algo eficaz. Como consequência da 

verdade como concordância, e como se fosse lhe pertencente, temos a verdade como revelação, que dentro dessa 

perspectiva, se apresentaria a verdade não apenas o que traz correspondência com o que a coisa é como também 

como o que a revela como ela é. Para a lógica, além da verdade como conformidade, como apresentado pela 

lógica clássica, temos também em sua acepção mais contemporânea, a verdade livre de pressuposições 

metafísicas, que seria quando o enunciado diz coisas características da coisa presente (como por exemplo, a neve 

é branca. Nesse caso só será se a coisa real comprovar o que dela se diz). Para os empiristas, a verdade 

consistiria basicamente em ser aquilo que se revela ao homem, em sua sensação ou intuição do fenômeno. Há 

também dentro da perspectiva moderna, o entendimento da verdade como o que se evidencia, sendo, portanto, 

algo desperto e que não pode ser negado, como por exemplo, o Cogito cartesiano, que institui a estrutura do 

sujeito pensante. Percebe-se que em todas as perspectivas, o sujeito é o apoio delas, portanto, necessita de sua 

conformidade e asserção a elas, é nesse aspecto que Heidegger focaliza a maior parte de suas reflexões na 

abordagem da verdade como concordância, pois ela se apresenta na raiz das demais.   
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sujeito, e o que ele diz sobre ela passa a ter mais valor do que o apresentado pela própria 

manifestação artística.  

 

Heidegger nos mostra que no ocidente prevaleceu a verdade como concordância, onde o ente 

é visto de acordo com o sentenciado pelo sujeito na proposição. O problema que o filósofo vê 

nisso é: como que o discurso, algo totalmente diferente do objeto pode concordar com ele? 

Será que o utensílio realmente é o que dele sentencia-se? Por acaso, o que se diz dos sapatos 

“reais” corresponde ao que nos foi apresentado na tela pintada por Van Gogh?  

 

Falamos ainda em concordância quando dizemos, por exemplo, de uma das moedas: 

esta moeda é redonda. Aqui a enunciação está em concordância com a coisa. A 

relação, nesse caso, não se estabelece de uma coisa a outra, mas entre uma 

enunciação e uma coisa. Mas em que devem convir a coisa e a enunciação, já que 

ambos os elementos da relação são manifestamente diferentes pelo seu aspecto? A 

moeda é feita de metal. A enunciação não é de nenhum modo material. A moeda é 

redonda. A enunciação não tem nenhum caráter espacial. A moeda permite comprar 

um objeto. A enunciação jamais é um meio de pagamento. Mas, apesar de toas as 

diferenças, a enunciação em questão concorda, enquanto é verdadeira, com a moeda. 

E este acordo, conforme o conceito corrente de verdade, deve ser concebido como 

uma adequação. Como pode aquilo que é completamente diferente, a enunciação, 

adequar-se à moeda de cinco marcos? (HEIDEGGER, Sobre a essência da verdade, 

1996b, p. 157-158). 

 

Com isso, nosso filósofo busca mostrar que há uma diferença entre a coisa conforme ela 

mesma, e o que é dito por ela na proposição. Atitude semelhante à que vimos com os sapatos 

da camponesa, evidenciando que o enunciado sobre eles permanecia no plano ôntico e na obra 

era desvelado seu aspecto ontológico. Isso porque, os juízos que emitimos sobre o ente na 

formulação de uma proposição sobre ele são posteriores ao seu desvelamento. Só se torna 

possível sentenciar sobre determinada coisa se ela já se desvelou a mim. Portanto, a verdade 

como adequação se coloca como um momento posterior ao desvelamento do ente, o que nos 

demonstra existir uma verdade mais originária apresentada pela própria coisa, diferente da 

que eu apresento dela com aspectos da minha subjetividade. 

 

A busca de Heidegger é pela essência da verdade que, como vimos, pode ser entendida como 

à procura pela origem da verdade, uma vez que, para ele, essência e origem significam a 

mesma coisa. Isso significa que não se trata da busca pela verdade da essência, e sim do que 
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possibilita a sua expressividade. O filósofo não está rejeitando à verdade como adequação, 

apenas está estabelecendo que ela não é o evento fundante da verdade, porque seu intuito é à 

origem da verdade, o que possibilita à verdade enquanto concordância, conforme afirma 

Vattimo (1996, p. 79):  “Isto é, Heidegger não rejeita redondamente a concepção da verdade 

como conformidade; antes, a assume como o modo fenomenológico do dar-se originário e 

imediato da experiência da verdade, modo do qual é necessário partir e que não pode 

eliminar-se como pura aparência.” 

 

Partindo da verdade noticiada na proposição em busca da verdade originária (Nunes, 2007, p. 

85), nosso filósofo chega à noção primitiva da verdade a qual os gregos nomearam como 

αλεθεια que, com o surgimento da metafísica, caiu no esquecimento. Com essa palavra, os 

gregos queriam mostrar o que se desvela, mas que no desvelamento, o velar esteja contido. O 

que nos mostra que na αλεθεια eles além da experiência de desvelar do ente, tinham também a 

vivência do velar da coisa, ou seja, concebiam a não-verdade presente na verdade. Já na 

verdade concebida como adequação isso não ocorre. Quando não existe concordância entre 

sujeito e coisa não há verdade. O que se percebe nesse caso é que há uma experiência da não-

verdade pairando sobre a coisa, porém, não é reconhecida pela verdade enquanto adequação, 

devido não se ter concordância entre homem e mundo.  

 

Sob o império da evidência deste conceito de essência da verdade, mal e mal 

meditada em seus fundamentos essenciais, admite-se como igualmente evidente que 

a verdade tem um contrário e que há a não-verdade. A não-verdade da proposição 

(não-conformidade) é a não concordância da enunciação com a coisa. A não-verdade 

da coisa (inautenticidade) significa o desacordo de um ente com sua essência. A 

não-verdade pode ser compreendida cada vez como não estar de acordo. Isto fica 

excluído da essência da verdade. É por isso que a não-verdade, enquanto pensada 

como parte contrária da verdade, pode ser negligenciada quando se trata de 

apreender a pura essência da verdade (HEIDEGGER, Sobre a essência da verdade, 

1996b, p. 157). 

 

Na αλεθεια, a não-verdade é pensada como parte da verdade, e não como contrária a ela. Na 

própria estrutura da palavra percebemos isso, porque ela é composta de um alpha privativo 

que compõe lethes, que significa o velado. Logo, o prefixo grego “α” ganha uma dimensão 

positiva unindo-se ao velado, formando o não-velado, correspondente à desvelamento, 

conforme aponta Zarader (1990, p. 79):  “O que Heidegger se esforça por trazer à luz é que 
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este α- privativo é de facto, duplamente positivo: por um lado, porque aponta para um traço 

essencial do que está desvelado, a saber, que este só é enquanto arrancado a uma ocultação, 

enquanto sendo-lhe subtraído [...].” 

 

O semelhante não ocorre com a palavra verdade que vigorou no pensamento ocidental, 

deixando a não-verdade no esquecimento, isto é, não respeitando o caráter de velamento dos 

entes. As coisas lançadas na αλεθεια, resistem a toda tentativa de dominação que se possa ter, 

seja por parte das ciências ou por parte do sujeito na formulação de suas proposições, porque 

a αλεθεια é sempre o jogo do “que eu não sei” com “o que o outro sabe do que eu não sei” – e 

do “que ele não sabe”, com “o que eu sei que ele não sabe” (STEIN, 2001, p. 66). O sentido 

da palavra αλεθεια não consegue ser esgotado nos estudos linguísticos, devido ao fato de que 

nela está contido um mundo grego, isto é, uma vivência que os gregos tinham com essa 

palavra como expressão do acontecimento da verdade. É com Heidegger que a palavra e o seu 

sentido ganham discussões ontológicas a partir das descobertas e interpretações que dela ele 

realiza. 

 

A palavra era tomada comumente apenas no sentido de verdade, sem preocupações 

etimológicas ou hermenêuticas de outra espécie. Isso se deve ao fato de que o 

sentido de aletheia [αλεθεια], que hoje está em discussão, emerge, sobretudo, do 

problema ontológico que envolve, a partir das originais descobertas de Heidegger 

(STEIN, 2001, p. 57). 

 

A verdade que acontece na obra de arte mediante ao combate ontológico é a αλεθεια, em que 

terra aponta para o que se vela, e que necessariamente nos escapa, enquanto que o mundo é o 

que se desvela. Tal como terra não fecha mundo e nem mundo abre terra, permanecendo 

sempre uma abertura, o mesmo ocorre com a αλεθεια, em que o velado não domina o 

desvelado, e nem o contrário. Nessa abertura que se mantém ocorre o que Heidegger nomeia a 

clareira (Lichtung) do ser, que é a maneira que o ser se expressa e se dá no tempo como 

evento, conforme aborda Heidegger (A origem da obra de arte, 2007, p. 37): “Em meio ao 

ente no todo essencializa-se um lugar aberto. Uma clareira [Lichtung]
19

 é. Pensada a partir do 

                                                           
19

 A clareira é uma metáfora heideggeriana em consonância com a αλεθεια para descrever o modo como o 

evento [Eirignis] se dá no tempo. Para que possamos entendê-la, imagine-se que esteja caminhando em uma 

floresta fechada, em que entre os troncos de árvores se vê feixes de luz, e depois de muito percorrer, se chega à 

fonte dos feixes, e ao olhar em sua volta se percebe toda a mata fechada e obscura lhe cercando. O ser é essa luz, 
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ente, ela é sendo mais do que ente. Este meio aberto não é, por isso, abrangido pelo ente, mas 

antes: o próprio meio aclarador circunda todo ente como o nada, que mal conhecemos.” 

 

No erguer-se do tempo aclara-se a verdade, o ente em seu todo é trazido ao desvelamento. No 

quadro de Van Gogh, os sapatos não simbolizam uma representação, mas o aclaramento e a 

abertura do ser-utensílio sapatos, bem como o assinalamento de mundo camponês, tal como é 

o do mundo grego no templo. Na obra está em obra a verdade e não apenas algo verdadeiro, é 

o dar-se do ser que se desvela no tempo e nas mais diversas épocas sendo registrado esse 

evento pelas obras de arte. Por isso, a obra é o pôr-se-em-obra da verdade, e não colocar em 

obra a verdade (CASANOVA, 2010, p. 175). 

 

1.5 A obra de arte e a história 

 

Heidegger tem como “chave” de leitura para o ocidente a história da metafísica, que constitui 

em perceber o modo como à abertura do ser ocorreu nos diversos momentos históricos da 

humanidade. Para ele, cada época tem sua história cristalizada do ser, que é o modo como ele 

foi concebido em determinado momento histórico, e isto condiciona a maneira de se 

relacionar com os entes.  

 

Para Heidegger, cada época deteria uma concepção cristalizada do ser, assim como 

cada povo (histórico) tem seu mundo também cristalizado sedimentado como 

horizonte já aberto de significações e referências possíveis, no qual os homens se 

movem e a partir do qual “valoram as coisas”, a partir do qual se estabelecem suas 

possibilidades compreensivas e discursivas (DIAS, 2011, p. 79). 

 

Se em Ser e tempo o modo de interpretar o ser era por intermédio da analítica existencial do 

Dasein, em A origem da obra de arte o foco é no próprio ser em seu dar-se no tempo, sendo 

registrado pelas obras. Constitui-se, assim, o que é denominado como viravolta (Khere) em 

seu pensamento que, conforme aponta Mac Dowell (2014, p. 111), não se trata de uma ruptura 

                                                                                                                                                                                     
que quando estamos no caminhar da mata, vemos os seus feixes, e em um dos raros momentos, quando possível, 

ao chegar de face a face a ele, na origem dos feixes, percebe-se que uma obscuridade lhe circunda. A Lichtung 

heideggeriana tem esse sentido, onde claro e escuro podem se coabitar, tal como descreve Zarader (1990, p. 84). 
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em seu pensamento, uma vez que a questão primordial a ser analisada permanece, mas uma 

mudança no modo de averiguar o evento ser, partindo da perspectiva existencial para a 

história do ser (Geschichte des Sein).  

 

Com esta chave de leitura para se pensar o ocidente a partir da história do ser (Geschichte des 

Sein), Heidegger nos mostra que a questão do ser caiu no esquecimento, e a metafísica, ao 

propor a pensar sobre ele (o ser) acabou refletindo sobre o ente, esquecendo-se da diferença 

básica entre eles. O ser não é um ente, é essa diferença que se constitui, justamente pelo 

filósofo, como a diferença ontológica (die Ontologische Differenz). Esta confusão (a troca do 

ser pelo ente) é o que podemos considerar como a fonte do niilismo contemporâneo, em que, 

para o nosso filósofo, a técnica se constitui como a última interface deste acontecimento
20

. 

 

Nesse modo de conceber a história, Heidegger nos mostra que na história da metafísica 

existem duas faces que surgem do modo como o ser foi entendido pelo pensamento ocidental, 

que seriam a estética e a técnica (THOMSON, 2011, p. 52). Como houve uma prioridade do 

ente em relação ao ser, surgem esses momentos como consequência da abordagem metafísica. 

Como podemos ver, a arte é inserida nesse processo, pois com a elevação do ente pela história 

do pensamento ocidental, ela passa a ser julgada pelos parâmetros da estética, que é 

consequência da metafísica da subjetividade existente na modernidade
21

. 

 

O critério de valor não é o que a obra apresenta, mas as sensações que tenho dela, ou o que 

um especialista em artes apresenta sobre ela. A dimensão histórico-ontológica da obra é 

esquecida em prevalência de uma entificação que se tem dela, consequência de uma 

reconfiguração histórica acontecida na Grécia com o surgimento da metafísica perpassando 

pelo período medieval e moderno. 

 

Sempre que o ente no todo enquanto o ente mesmo anela a fundação na abertura, a 

arte aporta à sua essência historial como instituição. Ela aconteceu no Ocidente pela 

primeira vez na Grécia. O que futuramente veio a se chamar ser foi posto 

paradigmaticamente em obra. O ente assim aberto no todo foi então transformado 

                                                           
20

 A questão da técnica e do niilismo será trabalhada de forma mais detida no segundo capítulo do nosso texto. 
21

 Do mesmo modo, falaremos disso ao final do nosso segundo capítulo. 
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em ente no sentido do criado por Deus. Isso aconteceu na Idade Média. Esse ente foi 

então revertido em início e transcorrer dos tempos modernos. O ente se converteu 

em objeto, assenhoreável pelo cálculo e absolutamente decifrável. A cada vez, 

rebentou um mundo novo e essencial. A cada vez, a abertura do ente teve de se 

direcionar no próprio ente através do firmamento da verdade na forma 

(HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 57). 

 

Nosso filósofo, ao propor pensar a arte a partir da origem, nos mostra um redimensionamento 

da questão, pois seu intuito é trazer os aspectos histórico-ontológicos da obra. A maneira 

como ele analisa a arte, parte do modo como o ser foi compreendido no pensamento 

ocidental, porque, com o seu esquecimento, o mesmo se dá com a arte pensada no horizonte 

da origem. Isso leva a uma “metafisicalização” da arte por parte da estética, negando seu 

caráter histórico e Heidegger busca um caminho inverso, levando-a de encontro ao ser e sua 

história. Portanto, retirando-a do plano metafísico conforme esta se estabeleceu na história do 

pensamento ocidental.  

 

É o que vimos na abordagem que o filósofo faz sobre a coisa em seu ensaio sobre a arte, 

mostrando-nos que a concepção de coisa que prevaleceu no ocidente é decorrência de uma 

metafísica que não pensa o ser, e logo, não pensa à coisidade da coisa. Esta forma de se 

relacionar com os entes foi transportada para as obras por parte da estética, que assim como 

na averiguação de um utensílio o mais importante é o que o sujeito diz dele, e não o que ele 

mostra – o mesmo é observável na estética, esta prevalência do sujeito sobre o ente. 

 

Mas usando a própria obra, Heidegger com a pintura de Van Gogh mostra que tanto a tradição 

metafísica erra na compreensão da coisa, quanto à estética na relação que desenvolve com as 

produções artísticas, pois a obra tem uma dimensão que nos situa para além dessa 

subjetividade, e o que a estética descreve trata-se de outra experiência com a obra, que não a 

fundante e advinda da própria obra. A experiência de origem proporcionada pela própria obra, 

através de um olhar fenomenológico dela, desvela-nos o ser como evento histórico que se 

oferta no tempo, sendo registrado por obras de arte nas mais diversas épocas, conforme sua 

abertura foi compreendida naquele determinado contexto histórico. 
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A arte é historial e é, como historial, o resguardo criador da verdade na obra. A arte 

acontece como composição. Esta é instituição no triplo sentido de presenteamento, 

fundação e início. A arte, como instituição, é essencialmente historial. Isso não diz 

apenas: a arte tem uma história no sentido exterior de que no ir e vir dos tempos ela 

também sobrevém, entre outras coisas, e nisso se modifica e desvanece, oferecendo 

à historiografia slides que se permutam. A arte é historial no sentido essencial de 

que funda história (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 58). 

 

É o que vivenciamos tanto nos sapatos da camponesa como no templo grego, ou seja, com o 

primeiro a verdade historial do mundo camponês e, com o segundo, a (verdade historial) do 

mundo grego. Na obra de arte temos o desvelamento da verdade (αλεθεια) desses dois mundos 

que se passaram e que são históricos. Nela (na obra) há o registro de como o ser foi 

compreendido naquele determinado contexto histórico, se mantendo presente até nós através 

da produção artística de seu tempo. A obra registra a verdade do ser de cada tempo, isto é, de 

cada mundo histórico, através dela podemos perceber que o transcurso histórico segue os 

delineamentos da abertura do ser (HAAR, 1993, p. 58).  

 

Contudo, a pergunta pela origem da obra de arte, se transforma na pergunta se a arte tem 

poder de decisão em nosso Dasein ou não, e como se efetuaria isso, como se daria e se seria 

possível esse redimensionamento da história por meio das obras de arte como evento fundante 

em que temos o ser em seu dar-se como oferta gratuita que acontece no tempo. Isso porque 

“[...] o cerne da conferência A Origem da obra de arte não é ver o “enigma da arte” mas, 

antes, o modo como se prepara uma alteração nas possibilidades de abertura e desvelamento 

do ser” (DIAS, 2011 p. 60). Para isso, um modo não metafísico, no sentido de como ela 

vigorou no pensamento ocidental, de se relacionar com o mundo e com os entes que o 

compõem se faz necessário, e é o que Heidegger propõe em seu texto sobre A origem da obra 

de arte. 

 

Assim, após refletirmos nesse primeiro capítulo sobre a questão da arte e da verdade (αλεθεια) 

e a maneira como ela se desvela nas obras mediante ao conflito mundo (Welt) e terra (Erde), 

conforme nos ficou expresso a partir dos exemplos discutidos (o quadro de Van Gogh e o 

templo grego), se torna importante para o segundo capítulo refletirmos sobre a época em que 

vivemos que é marcada pelo domínio da técnica moderna. Nisso, faremos essa abordagem 

nesse próximo momento da nossa pesquisa, procurando compreender como a técnica moderna 
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se desvinculou do seu sentido originário com a  τέχνη grega, um percurso que ocorreu 

paulatinamente, conforme os desmembramentos históricos (Geschichte des Sein) ocorridos 

com essa questão. Com isto, após situarmos a era em que vivemos, iremos buscar 

compreender o que ocorre com as obras de arte nesse contexto, se permanecem com sua 

vinculação originária (desvelamento da verdade [αλεθεια]) ou se seguem outros rumos a 

partir da era moderna. 
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2. A TÉCNICA MODERNA COMO PROLONGAMENTO DA METAFÍSICA 

 

2.1 A técnica moderna como decorrência da história da metafísica 

 

No capítulo anterior abordamos a obra de arte e sua vinculação com a verdade (αλεθεια). Já 

neste segundo capítulo passaremos a falar do problema da técnica
22

, algo que demarca a 

situação em que vivemos e do qual direciona boa parte das decisões tomadas. A necessidade 

de trabalharmos isso, conforme dissemos anteriormente, se deve ao fato de contextualizarmos 

nossa época para que depois possamos pensar como fica a situação da arte nesse contexto. 

Buscaremos mostrar como a técnica é pertencente de um processo histórico que se inicia com 

a metafísica grega e se prolonga pela modernidade, algo que a partir de uma análise 

ontológica desse evento irá se desvelar a nós. É assim que Heidegger compreende a técnica: 

como um processo histórico (Geschichte des Sein) ontológico de desvelamento (αλεθεια) do 

ser, tal como acontecia na Hélade por meio da τέχνη, e que na modernidade se torna 

“metafisicalização” do ente, quando a diferença ontológica (die Ontologische Differenz) deixa 

de prevalecer na relação entre ser e ente. 

 

Segundo Abbagnano (2007, p. 939-941), o sentido geral de técnica, tradicionalmente, 

corresponde ao sentido geral de arte, pelo fato de ambos possuírem um conjunto de regras 

aptas para direcionarem o exercício de uma atividade qualquer. Por isso, técnica não se 

diferencia de arte, ciência ou de qualquer outro processo operacional capaz de produzir 

alguma coisa. Contudo, é importante ficar ressaltado que, esse modo de compreensão da 

técnica é diferente da maneira que a modernidade lhe concebe, pois os modernos acentuam 

cada vez mais o viés prático dela e a sua capacidade de produção, algo que altera o 

comportamento humano com relação à natureza. A técnica é um meio que os homens de cada 

época utilizam como mecanismo de sobrevivência e adaptação ao lócus em que vivem, 

procurando sempre através dela a busca do bem-estar sobre a terra, a partir das descobertas 

que facilitam a sua vida neste mundo.  

 

                                                           
22

 Buscando cumprir com o que foi noticiado na nota de número 8, presente no nosso primeiro capítulo. 
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É no século XX que surgem os debates e discursos sobre os problemas que a técnica nos 

trouxe, surgindo, com isso, diversas discussões sobre o tema. As reflexões de Heidegger 

ecoam de forma relevante sobre esse problema, conforme iremos desenvolver ao longo deste 

capítulo. Porém, seja em sua compreensão mais primitiva ou no seu entendimento mais 

requintado e contemporâneo, a técnica é um instrumento indispensável para a sobrevivência 

do homem, até porque, seu padrão de desenvolvimento é algo que se parece irreversível, pelo 

fato de a cada vez mais elevar o padrão de vida de inúmeras pessoas (ABBAGNANO, 2007, 

p. 941). O problema se apresenta muito mais no modo como nos relacionamos com ela e a 

compreendemos, do que nela mesma em si, algo que este capítulo irá procurar mostrar a partir 

da abordagem heideggeriana da questão. 

 

Para lidarmos com esta questão, precisamos aprofundar a concepção hermenêutica que 

Heidegger realiza da história do ser (Geschichte des Sein) e, por mais paradoxal que possa ser 

sua leitura dos filósofos antecessores, é necessário termos em mente que o seu 

posicionamento é de confrontação com eles e com a história da metafísica, da qual foram seus 

porta-vozes, de acordo com determinada época histórica ao fundar uma concepção de mundo 

a partir da abertura realizada pelo ser. Assim, o objetivo é repensar a metafísica como fato 

passado, e a relevância é ver como isso repercute enquanto consolidação histórica do presente 

(DIAS, 2015, p. 121), observando como as mudanças ocorridas na abertura do ser vêm se 

configurando e reconfigurando ao longo de seu processo histórico. O que Heidegger nos 

mostra é que ao longo do percurso histórico da metafísica, através dos seus diferentes 

momentos, há uma medida em comum que sustentaria essas significações epocais que fundam 

uma concepção de mundo. Medida essa que é o modo como o ser foi entendido em 

determinada época, e que determina a abertura do ente bem como a maneira de se relacionar 

com ele (DIAS, 2011, p. 97).  

 

É a isso que nos referíamos com uma citação de A origem da obra de arte
23

, situada no 

primeiro capítulo do nosso trabalho, que nos mostra que o que veio a ser chamado ser se deu 

pela primeira vez no mundo grego. Depois, na idade média ele, foi transformado em ente 

criado por Deus e, na modernidade, foi revertido em objeto que possui o cálculo como 

princípio. Heidegger, ao interpretar esses diferentes momentos da história da metafísica, 

                                                           
23

 Citação localizada na página 44/45 deste trabalho.  
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procura uma unificação entre eles de maneira que se possa configurar uma compreensão do 

todo dessa história, e é o que ele realiza em sua leitura histórica dos modos de doação do ser 

em cada época (Geschichte des Sein).  

 

Antes, isso conduzirá a uma nova consideração da interpretação heideggeriana da 

história, cujos diferentes momentos podem assim ser – como um todo – 

compreendidos. O movimento historial do ocidente como história da metafísica 

seria, então, um todo perpassado por diferentes modos de configuração da abertura 

do ser, [...] que já sempre se enviou – como diferentes “configurações contextuais” 

que dariam a cada época o seu “tom característico” e marcariam profundamente toda 

possibilidade de compreensão do ente em cada momento histórico. Aliás, cada 

mundo histórico se refere a uma reconfiguração da totalidade, que marca assim, em 

cada época, como cada ente singular pode ser compreendido (DIAS, 2011, p. 101). 

 

Os gregos foram os primeiros a ter a experiência disso que veio a se chamar ser. Este se 

apresentava a eles como φύσις, e nela os homens faziam a experiência de seu pertencimento 

em meio aos demais entes. Essa sua atitude frente a φύσις, estabelecia uma atitude de respeito 

e promoção dela, em que não se buscava violá-la. Portanto, no mundo grego, ocorreu o 

primeiro modo de como se deu a abertura do ser em seu ofertar-se por meio da φύσις, 

provocando a abertura do mundo e o iniciar da fundamentação histórica.  

 

Ainda incompreendida e nem mesmo carecendo de fundamentação essencial, a ek-

sistência do homem historial começa naquele momento em que o primeiro pensador 

é tocado pelo desvelamento do ente e se pergunta o que é o ente. Nesta pergunta o 

ente é pela primeira vez experimentado em seu desvelamento. O ente em sua 

totalidade se revela como physis [φύσις], “natureza”, que aqui não aponta um 

domínio específico do ente, mas o ente enquanto tal em sua totalidade, percebido 

sob a forma de uma presença que eclode. Somente onde o próprio ente é 

expressamente elevado e mantido em seu desvelamento, somente lá onde tal 

sustentação é compreendida à luz de uma pergunta pelo ente enquanto tal, começa a 

história (HEIDEGGER, Sobre a essência da verdade, 1996b, p. 162). 

 

A τέχνη grega se desenvolve a partir dessa experiência originária, do “porque existe afinal o 

ente e não o nada?” (HEIDEGGER, Que é metafísica, 1996, p. 63), buscando atrelar respostas 

ao espanto do homem diante de tal acontecimento. Mas, as respostas alcançadas, sejam pelos 

direcionamentos da τέχνη ou por outros meios, mantinham consonância com a φύσις, porque a 

atitude do homem grego em relação a ela era de pertencimento, conforme dissemos. Assim, 
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conforme nos mostra Heidegger
24

, Heráclito e Parmênides, através de diferentes modos, 

falaram em seus escritos dessa presença surgente e originária que era a φύσις, mantendo 

sempre em suas descrições uma relação de respeito e promoção dela. Em Heráclito podemos 

observar isso em suas sentenças como no fragmento 16 citado por Heidegger (2002, p. 64) 

que nos diz: “Como alguém poderia manter-se encoberto ao que, a cada vez, já não declina?” 

O que aqui declina é a φύσις e o sentido que assume o declinar nessa frase não é o de 

aniquilamento como poderia supor um pensamento que é influenciado pela tecnologia 

moderna. O que o pensador incipiente busca descrever em seu fragmento sobre a vivência 

originária da φύσις é que o declinar “[...] é o desaparecer da presença e, na verdade, no modo 

de sair e penetrar no que se oculta, ou seja, se encobre” (HEIDEGGER, Heráclito, 2002, p. 

66). 

 

A φύσις tende ao encobrimento (velamento), é o que complementa o fragmento 123 de 

Heráclito que também é mencionado por Heidegger (2002, p. 122): “Surgimento favorece o 

encobrimento”. É este encobrimento que lhe garante o surgimento, que possibilita seu ato de 

desencobrir (desvelar). Nisto, o que se percebe é um ato de pertencimento do ser (φύσις) 

desde a sua origem com a αλεθεια, algo que iremos abordar com maior profundidade no 

capítulo seguinte deste trabalho. O fato é que Heráclito procurou manter o combate existente 

no ser (entre velamento e desvelamento) que se doa na φύσις, buscando não dissociar essa 

questão. 

 

Passando para a maneira que Parmênides (1998, p. 55) aborda essa questão, temos em uma 

sentença sua a seguinte afirmação: “Pois pensar e ser é o mesmo”.  Para o pensamento 

racionalista, isso representaria a identidade entre o pensar racional e o ser
25

, o que em uma 

leitura heideggeriana se consolida como reciprocidade e não identidade, entendendo o enlace 

recíproco presente entre um e outro (NUNES, 2012b, p. 208-209). Esta concepção poética do 

ser como φύσις, que em muitas vezes é retomada por Heidegger em seus textos, é rompida 

                                                           
24

 Isto o pensador da floresta negra nos mostra em seus livros Heráclito e Parmênides, que são frutos de estudos 

e conferências por ele realizadas.  
25

 Como temos, por exemplo, presente em Hegel (1992, p. 159-160) que coloca a realidade como dependente do 

plano racional. “A razão, tal como vem à cena imediatamente, como a certeza da consciência de ser toda 

realidade, toma essa realidade no sentido da imediotez do ser, e toma também a unidade do EU com essa 

essência objetiva no sentido de uma unidade imediata, na qual ainda não separou – e tornou a reunir – o 

momento do ser e o momento do EU, ou seja: no sentido de uma unidade que a razão não conheceu ainda.” 
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com o surgimento da metafísica em Platão que, conforme coloca Zimmerman (1990, p. 29-

30), após isso, ser significa ser produzido, identificando assim as raízes da tecnologia 

moderna. 

 

Mas Heidegger sustentava, de facto, que a era tecnológica foi antecipadamente 

representada desde os primórdios da história da Metafísica. Efectivamente, assim 

acreditava ele, a moderna tecnologia foi o produto inevitável dessa história. Os 

fundadores gregos da metafísica definiram o ser dos entes em termos 

prototecnológicos, já que, para eles, ser significava ser produzido. [...] Heidegger 

considera Platão como o iniciador desta metafísica, por ser fascinado com a 

capacidade do homem para fazer e produzir, Platão havia concebido o ser dos entes 

em termos inspirados na capacidade manufacturadora humana. 

 

Não é apenas a questão da produção que é alterada com o surgimento da metafísica 

platônica
26

, inclusive a própria compreensão de verdade, passando a prevalecer à noção de 

correção (adequação) sobre a αλεθεια. 

 

Nós estamos tentando decidir a maneira e o modo em que se fundamenta a 

terminação da essência da verdade, primeiro, numa discussão com a filosofia de 

Platão. É nela que se estabeleceram, pela vez primeira, os dois conceitos vigentes de 

verdade, de tal maneira que um deles, o conceito de correção [adequação], prevalece 

e passa para o primeiro plano, e o outro, o conceito de desencobrimento [αλεθεια], 

recua para o segundo plano (HEIDEGGER, Ser e verdade, 2007c, p. 159). 

 

Além do produzir mais originário vindo da φύσις ser agora deixado de lado, passando o 

produzir humano a assumir o primeiro plano, a própria noção originária da verdade, que 

inclusive possibilita a verdade como correção (adequação), passa a prevalecer e a 

fundamentar a história subsequente, pelo fato dela passar a direcionar o modo como os 

homens passarão a se relacionar com o mundo e os entes que lhe compõem. A partir de 

Platão, a ideia passará a assumir a maior importância, tornando-se o fundamento que 

direcionará o produzir humano, se sobrepondo a αλεθεια que se desvelava e doava na φύσις, 

guiando os gregos incipientes que em atitude de pertencimento mantinham o respeito, 

conforme dissemos anteriormente. 

                                                           
26

 Como estamos podendo perceber, o que surgia da φύσις era considerada produção (οίησις), e o produzir 

humano que ocorria com o auxílio da τέχνη estava em consonância com ela. A partir de Platão a ênfase maior se 

dá no produzir humano, que é consequência de uma ideia que precede a coisa já fabricada, e não mais no 

produzir que surge da φύσις. 
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Foi com a ajuda da doutrina das ideias proposta por Platão que se apreendeu o 

conceito cristão de Deus. É o que se tornou o parâmetro para os próximos milênios, 

para tudo que, propriamente, é e não é real. A doutrina das ideias se faz o critério 

para compreender o ser das coisas em geral (HEIDEGGER, Ser e verdade, 2007c, p. 

156). 

 

A reconfiguração que ocorreu com Platão na abertura do ser, em relação à abertura inicial, 

continua seu percurso, sendo amparada pela verdade como concordância (adequação), e em 

Aristóteles se apresenta como ontoteologia, em que ser torna-se ser do ente, e é nele (no ente), 

que a verdade do ser deve ser procurada (NUNES, 2012b, p. 212).  O período medieval segue 

influenciado pela filosofia surgida a partir de Platão, e seu objetivo é reler os clássicos (Platão 

e Aristóteles) para neles encontrar elementos que possam auxiliar na justificativa da fé. 

Assim, introduzem na releitura deles o Deus cristão. A verdade, mesmo sendo mantida com 

os aspectos da concordância (adequação) apresentados pela filosofia clássica, passa a ganhar o 

incremento de que ou é algo dado por Deus ou é fruto de sua inspiração, sendo Ele a verdade 

suprema. Isso perpassa também pelas produções, que tornam inspirações ou criações do 

próprio Deus. Logo, as produções humanas são reflexos do próprio Deus em que nelas 

revelam-se os aspectos de sua grandiosidade (JIMENEZ, 1999, p. 34). No período moderno, a 

abertura novamente é reconfigurada e outros posicionamentos do homem frente ao mundo 

surgem, conforme passaremos a abordar no subtópico sequente. 

 

2.1.1 A questão da modernidade 

 

Heidegger, em sua leitura da história da filosofia, enfatiza que na modernidade a verdade é 

subjetivada, saindo da noção de criação ou inspiração divina, para adentrar na visão de mundo 

apresentada pelo sujeito. É ele (o sujeito) quem determinará o modo de se posicionar diante 

das demais coisas, que passarão a ser enquadradas conforme os ditames da sua subjetividade 

(HEIDEGGER, História da filosofia, de Tomás de Aquino a Kant, 2009 p.118). O homem por 

ser um ser racional (Cogito), passa a ver os demais entes como objetos passíveis de serem 

dominados e organizados para o uso conforme estabelecem os parâmetros de sua 

racionalidade. Assim, se funda uma nova reorganização do mundo em que ele se torna aquilo 

que é representado (Vorstellung) pelo sujeito, esse cria uma imagem daquele e passa a se 

relacionar com ele a partir disso. 
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Re-apresentar significa aqui: trazer para adiante de si, de quem representa, o ente à 

mão, e fazer com que esta relação consigo repercuta como se fora o âmbito 

normativo. Quando isto acontece, o homem se instala na imagem a respeito do ente. 

Na medida em que o homem se instala na imagem desta forma, ele se põe em cena, 

isto é, no âmbito do ato de representar, universal e publicamente (HEIDEGGER, A 

época das imagens de mundo, [198-?], s/p.). 

 

O mundo concebido como imagem é algo que surge na modernidade em que o sujeito se 

encontra inserido na representação criada por ele. É como se ele expusesse e reproduzisse 

aquilo que vê semelhante ao que é realizado por alguém ao utilizar uma filmadora para captar 

imagens de onde se encontra para serem reproduzidas. Por isso, a televisão é uma criação 

moderna, devido ela ser um produto dessa possibilidade de se ter o mundo como imagem, que 

é registrado pelas câmeras e levado a milhares de pessoas para que possam ver e conceber o 

mundo a partir dos mesmos ângulos daquele que se encontra na imagem filmando-a, obtendo 

com isso, a mesma visão de mundo que ele (aquele que filma). Entre os gregos incipientes 

não existia isso, pois eles não se viam como sujeitos que olhavam para os entes e se 

impunham sobre eles, ao contrário, se direcionavam a eles de uma maneira que pudessem se 

apresentar, conforme mostramos em sua relação com a φύσις. Para os medievais o mundo e os 

entes que o compõe eram coisas criadas por Deus, não podendo o ser do ente ser trazido pelo 

homem na condição de objeto. 

 

Na Idade Média não havia imagem-do-mundo porque a humanidade medieval não 

concebia o mundo como uma representação humana, mas antes como uma criatura 

de Deus. Por seu turno, na Grécia Antiga as pessoas não se consideravam sujeitos a 

olhar para objetos projetados, mas antes como estando a ser contemplados ou 

olhados pelos próprios entes. Para a humanidade tecnológica, todavia, re-presentar 

uma coisa, torná-la uma imagem, significa forçá-la a retornar ao relacionamento 

consigo mesma, enquanto reino normativo (ZIMMERMAN, 1990, p. 154). 

 

O traço fundamental da época moderna é a metafísica do sujeito estabelecida por Descartes, 

algo que perpassa e se consolida nesse período, provocando uma nova maneira do homem se 

colocar ([pôr] Stellen) no mundo, agora como sujeito da representabilidade (Vorstellung) do 

ente.  Segundo Heidegger ([198-?], A época das imagens de mundo, s/p.), os entes entre os 

gregos eram algo subjacentes por si e que, a partir da metafísica cartesiana, eles passam a ser 

algo afirmado pela subjetividade humana, se estabelecendo como aquilo que lhe é oposto, 

surgindo, com isso, a noção de objetividade. A partir disso, se começa a gerar um drama na 

existência humana, provocando o individualismo moderno e a exploração desenfreada da 
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natureza, porque agora ela não é mais φύσις, mas fundo de reserva de recursos a serem 

explorados pelo sujeito que se impõem sobre ela. Sem este ato (o da exploração da natureza) a 

subjetividade humana não se afirma, por ser através do exercício de domínio frente à natureza 

que sua subjetividade será aguçada cada vez mais. O problema maior será quando o homem 

passar a ser o objeto das investigações, deixando de lado sua condição de subjetividade, 

conforme nos coloca Werle (2011b, p. 15): 

 

Percebe-se como começa a se instaurar com isso todo um drama da existência, que 

terá profundas consequências: gerará o individualismo moderno, a solidão como 

fenômeno constitutivo da separação que o homem operou do mundo, e por fim, a 

exploração desenfreada da natureza. Pois, agora natureza não é mais physis [φύσις], 

como dirá Heidegger, mas natura, objeto que tenho necessidade de dominar e 

explorar. Sem a exploração da natureza, a subjetividade do homem não poderia se 

afirmar. O problema maior será, porém, quando o próprio homem reverter para o 

campo do objeto e não ser nem mais ele mesmo sujeito. Vê-se por aqui que o 

homem se arriscou de maneira perigosa numa posição que criou para si, como 

sujeito, mas que de alguma maneira fugiu de seu controle. 

 

Sendo a natureza aberta desta maneira pelo homem moderno, ela se torna um objeto de 

investigação. É do interesse dele (o homem moderno) desvendar os seus mistérios, e aquilo 

que antes recebia respostas, seja de cunho mítico ou religioso, passará agora pelo crivo do 

projeto subjetivo de se impor sobre ela a partir da ciência. A natureza não apenas torna-se um 

objeto disponível (Bestand) para a investigação, como também se transforma naquilo que 

fornecerá os recursos a serem captados e transformados para obtenção de algo, o que só é 

possível através de um atravessamento nela a partir de uma investigação rigorosa. É o que 

propõe a realizar a ciência moderna que se qualifica como uma pesquisa rigorosa. “Pesquisa e 

rigor, método e exploração organizada se exigem reciprocamente, são a essência da ciência 

moderna, transformam-na em pesquisa” (HEIDEGGER, A época das imagens de mundo, 

[198-?], s/p.). 

 

Isso se estabelece diante de uma tomada de posição do homem diante da natureza, ao impor 

sua subjetividade sobre ela criam-se aspectos que orientam e delimitam o caminho a ser 

percorrido pela investigação. Nesse modo de proceder, as coisas (entes) não são tal como se 

apresentam, mas conforme o estabelecimento do percurso que elas devem percorrer. Capta-se 

especificamente aquilo que a subjetividade deseja e já se antecipou no cálculo de todo o 

procedimento investigativo, alcançando, com isso, o aspecto subjetivo que se busca nos entes 
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e não o que eles são em sua essência, conforme nos diz Heidegger (A época das imagens de 

mundo, [198-?], s/p.): “Preparar e estabelecer um experimento significa representar uma 

condição de acordo com a qual um sistema específico de movimentos pode ser acompanhado 

na necessidade do seu decurso, de tal forma que o sistema pode ser dominado de antemão pela 

calculação.” 

 

A pesquisa é aquilo que direciona a ciência moderna, ela se instaura em uma região do ente 

como procedimento que orienta de que modo o ente deve ser aderido no estabelecimento para 

se comprovar a esfera já delimitada. É nisso que consiste o rigor da pesquisa moderna: 

mapear a região a ser percorrida no ente e conseguir comprovar com exatidão aquilo que 

previamente já foi anteposto. O escopo do experimento investigativo moderno é a 

comprovação de uma lei que anteriormente é estabelecida e que direciona todas as ações 

sobre o ente, visando certificá-la. O resultado obtido já delineia os próximos caminhos a 

serem trilhados. Então parte-se em busca de uma nova resposta em um novo franqueamento 

do ente. “O procedimento que conquista as esferas individuais de objetos não se limita a 

acumular resultados. É bem antes o caso que ele se prepara para um novo procedimento, com 

a ajuda de seus resultados” (HEIDEGGER, A época das imagens de mundo, [198-?], s/p.). 

 

A ciência moderna utiliza do experimento como modo de comprovar a tese que 

antecipadamente é informada, algo que se difere muito do agir dos gregos. Segundo 

Heidegger (A época das imagens de mundo, [198-?], s/p.), Aristóteles foi o primeiro a 

entender que experiência significa a observação das próprias coisas em suas transformações e 

particularidades, sem ter a precipitação de cálculo sobre o ente. Já nas ciências modernas, o 

que temos é a primazia do método frente ao ente, tornando-o objeto a ser pesquisado por uma 

subjetividade que lhe sobrepõe. Com isso, surgem as especialidades, porque quanto mais 

específicas forem as ciências em determinada região do ente, mais realistas e rigorosos serão 

os seus resultados.  

 

O que ocorre de modo iminente com a difusão e consolidação do caráter 

institucional das ciências? Nada menos que o asseguramento da primazia do método 

diante do ente (natureza e história) que se torna, assim, objetivo, através da pesquisa. 

Sobre a base do seu caráter de exploração organizada, as ciências alcançam a 

reunião e unidade que lhes correspondem (HEIDEGGER, A época das imagens de 

mundo, [198-?], s/p.). 
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Isso provoca um novo modelo de homem, em que o questionar erudito das ciências humanas, 

por exemplo, é substituído pela figura do pesquisador. Ele (o pesquisador) está sempre 

viajando a eventos e congressos, os editores de revistas, livros e jornais lhe determinam o que 

deve ser escrito, ter uma biblioteca em casa não é algo indispensável para o direcionamento 

de suas pesquisas, devido à agora se configurar uma nova tomada de posição frente ao ente e 

o conhecimento se encontra cada vez mais interligado entre as pessoas, correspondendo a essa 

nova determinação sobre o ente. Passamos a ter, com isso uma diferenciação entre o homem 

grego, que acolhe e percebe, e o homem moderno, que calcula, representa e domina.  

 

As ciências modernas com suas descobertas sobre determinada região do ente passam a ditar 

o ritmo das ações humanas e, neste sentido, a técnica segue suas orientações. Ela não é a 

ciência aplicada, mas segue os caminhos que a ciência abre no ente, se consolidando como 

uma atividade ôntica. O que antes, a partir da noção de τέχνη se constituía como uma 

atividade ontológica auxiliadora no desvelamento (αλεθεια) da φύσις, na era moderna, passa a 

figurar no plano ôntico em sua relação com a natureza. Na concepção moderna, não há mais 

espaço para o mundo ser admirado pelo homem, sua abertura é fechada, não se tem mais 

mistério a ser interrogado devido ao mundo ser visto apenas a partir das respostas que pode 

nos dar e não mais das perguntas que pode nos estabelecer, perdendo, assim, o seu sentido. 

 

Note-se como Heidegger procura nos chamar a atenção para o fato de que na 

concepção moderna de ciência não há mais espaço para uma admiração do homem 

pelo mundo. O mundo perde o seu sentido ao ser enquadrado. Não resta mais 

nenhum mistério, nada que nos reste a ser interrogado. O mundo só é visto pela ótica 

das respostas que pode nos dar, mas não das perguntas (WERLE, 2011b, p. 19). 

 

Não apenas o mundo (Welt) que é afetado por este domínio científico, a terra (Erde) também 

é, perdendo sua noção de habitação, tal como apresentamos no primeiro capítulo a partir da 

obra de arte, nos exemplos dos sapatos da camponesa pintados por Van Gogh e no templo 

grego. Em ambos, temos o registro da habitação do homem sobre a terra, seja na lida da 

camponesa com o solo, seja no erguimento do templo grego por meio de rochas. Com o 

desenvolvimento científico há essa perda e as demais atividades humanas passam a sofrer 

com isso. A verdade fica a cada vez mais restrita aos laboratórios, perdendo de vista o mundo 

e a terra (ALMEIDA, 1993, p. 247). 
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Como podemos estar percebendo, a técnica moderna gera um “posicionamento” do homem 

diante do mundo, onde se lida com a representação que dele se tem. No ato de representar, 

tanto colocamos algo diante de nós, como também nos tornamos submersos na representação 

(Vorstellung) que criamos. A verdade deixa de ser algo apresentada pelo ente, tornando-se 

aquilo que criamos a respeito dele, conforme a imposição de nossa subjetividade. Perde-se a 

experiência fenomenológica do mundo para se fundamentar o sujeito racional, sede das 

representações e das imagens de mundo por ele criadas (CASANOVA, 2006, p. 128). Na 

época moderna, não mais somos guiados pelo deixar ser (Sein-lassen) dos entes, mas pelo 

nosso atuar sobre eles, tornando-os objetos para a fabricação ou contribuição de algo. O 

homem passa a se orientar pela imagem que do ente foi criada, o que passa a direcionar sua 

relação com o mundo. 

 

Quando o mundo se torna imagem, o ente em sua totalidade é fixado como aquilo 

pelo qual o homem se orienta, portanto como aquilo que o homem coloca diante de 

si e quer, num sentido essencial, fixar diante de si. A imagem do mundo, entendida 

de modo essencial, não significa uma imagem do mundo, mas o mundo concebido 

enquanto imagem. O ente em sua totalidade agora é tomado de tal forma que só 

passa a ser na medida em que é posto por um homem que o representa e produz. 

Quando surge uma imagem de mundo, uma decisão essencial se consuma a respeito 

do ente em sua totalidade. O ser é buscado e encontrado na representabilidade do 

ente (HEIDEGGER, A época das imagens de mundo, [198-?], s/p.). 

 

No mundo concebido como imagem, que é consequência do produzir representacional do 

sujeito, o homem luta para ser o ente que dá as normas e estabelece os parâmetros aos demais 

entes, impondo sua subjetividade sobre eles que é guiada pela vontade. Assim, precisaremos 

passar por esta questão que se consolida como o ápice e o fim da era moderna, a metafísica da 

vontade no pensamento de Nietzsche. 

 

2.1.2 Nietzsche e a metafísica da vontade 

 

Entre todos os diálogos que Heidegger estabelece com os porta-vozes de determinada época 

histórica do desvelamento (αλεθεια) do ser, o realizado com Nietzsche está entre os que mais 

levantam controvérsias entre os estudiosos (DIAS, 2011, p. 107). Mas, para entendermos isso 

bem, é importante, conforme já dissemos, estarmos cientes que sua relação com o pensamento 
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nietzschiano, bem como com os demais pensadores, é de confrontação 

(Auseinandersetzung)
27

, e não de mera explicitação de conceitos. “É claro que situar o autor 

de O crepúsculo dos ídolos na tradição metafísica que este mesmo “sumariou” como a 

“historia de um erro” e deliberadamente pretendeu suplantar não seria nunca uma posição 

facilmente aceita” (DIAS, 2011, p. 109). Porém, para Heidegger o pensamento nietzschiano 

se consolida como a voz final de um ciclo que se inicia na Grécia antiga e tem seu ponto 

máximo com Descartes.  

 

Para compreendermos o modo como Heidegger lê Nietzsche, é necessário entendermos sua 

problemática central que é a questão do ser em seu acontecimento na história, e é partindo 

disto, do seu campo hermenêutico de interpretação da história, enquanto história do ser 

(Geschichte des Sein), que se situa o local da confrontação (Auseinandersetzung) entre os 

dois, e que ele insere a filosofia nietzschiana. É através deste horizonte hermenêutico que 

Heidegger detecta que o pensamento de Nietzsche até provoca certa ruptura com a metafísica, 

mas não a sua ultrapassagem, algo que ele procura estabelecer a partir da ferida aberta por 

Nietzsche na história do pensamento ocidental ao buscar outra compreensão do ser. 

 

Contudo, com Heidegger podemos nos perguntar: teria sido Nietzsche apenas a 

marca da ruptura com a metafísica, mas não o seu ultrapassamento? O que sabemos 

é que Heidegger acreditava que sim, ainda que reconhecesse em Nietzsche a 

abertura ou a indicação da passagem para um novo modo de conceber o pensamento. 

De certa forma vemos Heidegger explorar sim a trilha aberta por Nietzsche com a 

declaração “Deus está morto” como um sinal da morte de toda valoração supra-

sensível. Não obstante, ele reconhece em Nietzsche não apenas um ponto de 

acabamento da tradição, mas, mais do que isso, de sua culminância (DIAS, 2011, p. 

109). 

 

Só se entende Nietzsche como metafísico tendo um alargamento deste conceito, indo além das 

discussões dicotômicas (corpo x alma / inteligível x sensível), e o incluindo nas mesmas 

discussões que tiveram início entre os gregos incipientes, na busca de uma compreensão 

ontológica da realidade que perpassa por diferentes momentos históricos na reconfiguração da 

abertura inicial, dentre os quais o pensamento nietzschiano também é um deles (DIAS, 2011, 

                                                           
27

 Conforme indica Casanova (2007, p. VI-VII), Auseinandersetzung traduzido ao pé da letra significa “pôr-se à 

parte um do outro”, o que indica certo afastamento de Heidegger em relação a Nietzsche, afastamento este 

necessário para que se possa ver em sua identidade específica, pois é a partir de tal postura que permite a um 

pensador conquistar a sua posição e estar ainda mais próximo ao pensamento daquele que é confrontado por ele. 
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p. 110). É nesse sentido que Heidegger lida com a filosofia de Nietzsche, no qual ela seria 

algo que percorre em busca de uma compreensão do ser, tal como outros pensadores 

antecessores também fizeram, sendo os porta-vozes de sua era. “A questão fundamental como 

a questão propriamente fundadora, como a pergunta sobre a essência do ser, não foi 

desdobrada na história da filosofia; Nietzsche também se mantém em meio à questão diretriz” 

(HEIDEGGER, Nietzsche I, 2007d, p. 7). 

 

Nietzsche, tal como os outros pensadores da tradição, percorre essa questão no ente, e o que 

ele realiza é a inversão do platonismo ao estabelecer sua crítica a essa filosofia. Se para Platão 

a realidade estava no mundo das ideias, para Nietzsche (2002, p. 13), isso é algo que necessita 

ser abandonado porque o Zaratustra é aquele que veio anunciar a terra. “Eu anuncio-vos o 

Super-homem [Übermensch]! O Super-homem é o sentido da terra. Diga a vossa vontade: 

seja o Super-homem, o sentido da terra. Exorto-vos, meus irmãos, a permanecer fiéis à terra e 

a não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supra-terrestres”. Logo, o que temos 

com o pensamento nietzschiano é a consolidação da física frente à metafísica, quando se 

estabelece essa ênfase do mundo sensível sobre o supra-sensível (THIELE, 1995, p. 42). 

 

Heidegger verá Nietzsche dentro do movimento historial da metafísica porque nele a 

subjetividade cartesiana, cerne da metafísica moderna, teria sido levada às últimas 

consequências. O conceito nietzschiano de vontade de poder é visto por Heidegger 

como a consumação da subjetividade moderna: vontade de vontade, que abrirá 

espaço para o desenvolvimento da técnica moderna em seu paradigma 

intervencionista. Neste sentido, vontade de poder não é apenas descrição ôntica, é 

determinação de como os entes se dão, antes corresponde pela medida vinculadora 

que daria o tom da época atual (DIAS, 2011, p. 111). 

 

Além do mais, Nietzsche, ao anunciar o Super-homem e o colocá-lo como o sentido da terra, 

consolida todo o parâmetro das decisões cotidianas conforme a vontade de vontade do 

homem, estabelecendo assim a consolidação do projeto cartesiano que, consistia em 

fundamentar no sujeito os parâmetros para a realidade (verdade). Porém, no projeto 

nietzschiano, temos a exclusão do Deus ex-machine que fundamentava a verdade objetiva 

representada pelo Cogito, para agora a mesma ser residida na interioridade do sujeito e 

atrofiada em sua vontade de potência. Nesse sentido, Nietzsche apenas deitou abaixo um dos 

pilares da metafísica, ao negar que a realidade seja o reflexo das ideias que se tem na mente, 
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mas continua ainda pertencente à metafísica, mais especificamente a da subjetividade, que ele 

acreditava estar ultrapassando ao atravessar para uma subjetividade que ele pensava não estar 

fundamentada em nada, quando na verdade estava embasada na vontade de poder do homem.  

 

O subjetivismo encontra a sua apoteose na urgência da perfeita “auto-suficiência” 

do Super-homem nietzscheano. Neste ponto, Nietzsche reinveste-se no pensamento 

cartesiano com o intuito de vingança. No entanto, agora já não existe um deus ex 

machina para fundamentar a verdade do sujeito ou para corroborar a exatidão das 

sua representações mentais. [...] Logo, longe de negar o sujeito como o locus da 

verdade, Nietzsche celebra esta relação. Contudo, a verdade, que deixou de ser uma 

representação da realidade objetiva, torna-se, agora, a construção de uma realidade 

subjetiva pelo indivíduo. A necessidade de uma base comum para a verdade, seja ela 

metafísica ou religiosa, é desdenhada enquanto sintoma de uma vontade de poder 

atrofiada (THIELE, 1995, p. 46). 

  

 Ao direcionar a subjetividade incondicionada do Cogito, para a subjetividade incondicionada 

da vontade de poder, Nietzsche acreditava estar superando a metafísica, pois o a priori do 

Cogito foi negado, não há mais ideia ou pensamento que se coloque como barreira na 

acessibilidade do ente que agora passará a ser assenhorado pela vontade do Super-homem. A 

problemática que isso trouxe, conforme nos diz o pensamento heideggeriano, foi o completo 

abandono do ser em detrimento do ente. O seu esquecimento que se inicia no pensamento 

platônico é elevado à máxima com a filosofia nietzschiana. A vontade de poder como novo 

direcionamento a ser seguido pelo homem ocasiona no completo rompimento com o ser 

levando-o a se consolidar no ente. Isto nos significa a efetivação plena do niilismo
28

 que, com 

isso, atinge a sua máxima, ao nos mostrar a equiparação entre ser e nada, isto é, nada mais 

resta-nos do ser, uma vez que todo o sentido das decisões humana tomam agora como 

parâmetro a vontade de poder do Super-homem.  O ser passa a ser buscado e dominado pelo 

ente que agora é a realidade plausível da efetivação plena da vontade. 

 

A expressão “vontade de poder” denomina o caráter fundamental do ente; todo ente 

que é, na medida em que é, é: vontade de poder. Com isso enuncia-se o caráter do 

ente como ente. A partir daí, porém, não se responde absolutamente à primeira 

pergunta da filosofia
29

, à sua pergunta propriamente dita. Ao contrário, só se 

responde aqui à última pergunta preliminar. Para aquele que ainda pode e precisa 

perguntar filosoficamente no fim da filosofia ocidental, a pergunta decisiva não é 

mais a mera pergunta sobre o caráter fundamental que é manifesto pelo ente, a 

pergunta sobre o ser do ente é caracterizado, mas sim a pergunta: o que é ser 

                                                           
28

 Tema a ser desenvolvido no tópico seguinte. 
29

 Pergunta essa que mencionamos através das citações de Heidegger e a abordamos na página 50 deste trabalho. 
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mesmo? A pergunta decisiva é, nesse caso, a pergunta sobre o “sentido do ser”, e 

não apenas sobre o ser do ente (HEIDEGGER, Nietzsche I, 2007d, p. 19). 

 

Na afirmação do plano ôntico que temos através do pensamento de Nietzsche, o poder que 

antes pertencia a algo transcendente (Deus) é agora entregue à vontade subjetiva do homem. 

O poder não pode mais vir do meta (além) devido sua dinâmica girar em torno dos objetivos e 

desafios que lhes são impostos por um poder que já se encontra efetivado, e que a vontade 

busca superá-los ao estimular à colocar um outro poder sobre àquele que já está estabelecido, 

como meio de realização do poder e da vontade. Nesse sentido, o poder é circulado pela 

vontade e toda vontade é vontade de poder, pois a essência da vontade é poder (no sentido de 

se ter às possibilidades de realização dos seus estímulos), e a essência do poder é vontade. 

Com isso, o poder só se realiza como poder na medida em que se torna senhor sobre um poder 

que já foi alcançado e concretizado. O que podemos perceber neste cíclico do poder ao girar 

em torno de si na busca de sua efetivação e consolidação, é o próprio poder se dotar de poder, 

é ele quem se faz poder na vontade subjetiva do homem. Sobre isto, esclarece-nos Casanova 

(2012, p. 194): 

 

O poder só se realiza como poder, na medida em que se torna senhor sobre o estágio 

de poder a cada vez alcançado. O poder só é e só permanece como poder, quando 

permanece elevação de poder e comanda o mais em meio ao poder. Já a mera 

contenção em meio a uma elevação de poder, o estagnar-se em um estágio de poder, 

instaura o começo da impotência. À essência do poder pertence a super-dominação 

de si mesmo. Essa emerge do próprio poder, porquanto ele é comando e como 

comando dota a si mesmo de poder para a super-dominação: dominação do estágio 

de poder a cada vez alcançado. Assim, o poder está constantemente a caminho ‘de’ 

si mesmo; não apenas a caminho do próximo estágio de poder, mas do 

apoderamento de sua essência pura. 

 

Portanto, passando a ser a realidade reconfigurada nas bases da vontade subjetiva, o que 

passamos a ter é o ente como condição para a elevação e efetivação da vontade. O ser, a cada 

vez mais, cai no esquecimento e o plano ôntico torna-se o local de realização da vontade que 

busca se concretizar como poder sobre o ente. Sendo a vontade de poder a descrição de como 

os entes se dão isto provoca à abertura para o desenvolvimento da técnica moderna que se 

lança de maneira intervencionista na natureza. A natureza vista a partir do horizonte da φύσις 

como o que surge por si não mais existe: o que temos agora, é ela transformada em fundo de 
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reserva, como já dissemos anteriormente, sendo provocada a sempre estar disponível 

(Bestand) para o fornecimento de recursos para realização da vontade. 

 

O Bestand (Disponibilidade) é oposto da objetividade que é decorrência da Vorstellung 

(mundo concebido como representação). A subjetividade da vontade de poder não circula 

mais o ente tendo em vista alguma substancialidade nele, mas busca a efetivação e realização 

da vontade e do poder. Na técnica moderna que daí surge, as coisas perdem sua atribuição de 

objetos para se tornarem recursos e, conforme nos coloca Branco (2009, p. 52), elas deixam 

de ser Beständigkeit (a permanência constante), para se tornarem Bestellbarkeit que é a 

possibilidade constante de ser comandado, isto é, estando permanentemente à disposição.  

 

O que podemos perceber é que o sistema tecnológico não é motivado pela busca de um 

padrão de vida melhor pelo homem, embora ele fique disfarçado com este slogan porque em 

sua interioridade, como estamos refletindo nesta pesquisa mostra-se que o que se busca é um 

poder a cada vez maior através da imposição da vontade de poder sobre o ente disponível 

(Bestand). Por detrás do homem tecnológico, encontramos uma profunda agitação onde 

qualquer suficiente ainda se torna pouco, provocando uma impaciente pressão do querer a 

cada vez mais o que a vontade lhe impulsiona (ZIMMERMAN, 1990, p. 294). 

 

Em meio a toda esta transformação ontológica que passa a realidade, a técnica que o homem 

moderno desenvolve a partir dos ensejos da vontade de poder segue o princípio da armação 

(Gestell)
30

 em que nem o homem é sujeito e nem as coisas são objetos, mas tudo se torna 

fundo de reserva, estando disponível (Bestand) para o assenhoramento da vontade de poder. É 

através do olhar gerado pela armação que o homem se volta para a natureza, intervindo nela 

por meio da técnica, que se efetiva a cada vez mais neste tempo em que vivemos que é 

marcado pelo niilismo e a fuga dos deuses, algo que passaremos a desenvolver no tópico 

seguinte. 

 

 

                                                           
30

 Sobre este conceito (Gestell), e suas implicações, será trabalhado à frente nesta pesquisa. 



64 
 

 

2.2 O niilismo e a fuga dos deuses 

 

2.2.1 Niilismo 

 

A questão do niilismo, detectada por Nietzsche, é um fato de suma importância para o 

pensamento heideggeriano, exercendo nele grande influência (DIAS, 2011, p. 107). Isso 

porque ele é o enredo da nossa própria época, estando presente na nossa história. Conforme 

nos coloca Volpi (1999, p. 94), o niilismo é o hóspede estranho que há muito tempo ronda a 

casa e agora se encontra dentro dela, por se tratar de ser um integrante da era em que vivemos. 

Por fazer parte da nossa época, o niilismo influencia profundamente os campos de decisão do 

nosso tempo e toda a sua produtibilidade, que consigo traz de maneira consciente ou 

inconsciente (o que é a maior parte dos casos) as marcas desse assombro que nos assola. Isso 

porque o modo de produção na era da técnica moderna não mais traz consigo o ser enquanto 

objetivo fundamental, mas o percorre no ente sem sequer tomar consentimento de tal ato. 

Além de que, nessa época histórica que é a nossa (era da técnica moderna), o afastamento do 

ser, provocado por sua busca no ente, chega a tal ponto que nem sequer nada mais do ser 

resta em nosso horizonte. O que vemos é apenas o ente, que ao o percorremos na busca pelo 

ser, o levamos (o ser) ao esquecimento. 

 

O niilismo não é mais agora nenhum processo histórico que temos como 

espectadores diante de nós, fora de nós ou mesmo atrás de nós; o niilismo manifesta-

se como a história de nossa própria época, como a história que cunha para essa 

época o seu campo de atuação por meio da qual somos requisitados. Não nos 

encontramos mais nessa história como em um espaço indiferente, no qual pontos de 

vista e pontos de partida quaisquer podem ser articulados. Essa história é ela mesma 

o modo como nos encontramos e nos movemos, o modo como somos 

(HEIDEGGER, Nietzsche II, 2007e, p. 62).  

 

É importante ressaltarmos que Heidegger não toma esse problema como um fenômeno 

cultural ou social, mas amplia as discussões disso levando-a para o campo da ontologia, uma 

vez que é ela (a ontologia), através do seu percurso histórico, quem guia as produções 

culturais e sociais (que são acontecimentos consequentes dessa história) ao esquecimento do 

ser, ou seja, levando-as a serem produções niilistas, no sentido de não ser a luminosidade do 
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ser (Lichtung) a condutora desse processo, mas o assolo e a escuridão do ente. Tal processo se 

encontra inserido dentro do esquecimento da diferença ontológica (die Ontologische 

Differenz) e, para o nosso filósofo, a história da metafísica (Geschichte des Sein) se 

configuraria como sendo um fenômeno niilista (uma vez que nada pensa propriamente do 

ser), algo que perpassa nossas decisões historiais na lida com o ser – que ao ficar cada vez 

mais no esquecimento, remete-nos ao niilismo. 

 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar inicialmente o fato de Heidegger não tomar o 

fenômeno do niilismo como um fenômeno cultural ou social qualquer, que veio à 

tona de maneira contingente em um determinado momento do tempo a partir da 

confluência de um certo conjunto de fatores materialmente descritíveis e 

historiologicamente fixáveis. O termo niilismo não é pensado por ele como algo que 

precisa ser analisado a partir de uma certa crítica social ou cultural. Ao contrário, 

Heidegger o considera desde o princípio como o ponto de culminação do próprio 

movimento histórico de nossa tradição e como um fenômeno articulado com o que 

essa tradição possui de aparentemente mais positivo. Niilismo é aqui o nome para a 

consumação de um determinado processo histórico e para a medida plenamente 

concretizada no fim desse processo. Dito de maneira mais explícita: é a própria 

metafísica que se mostra para Heidegger como niilismo e que encerra em si mesma 

desde o seu despontar mais primordial a essência desse fenômeno (CASANOVA, 

2012, p. 187). 

 

Se para Nietzsche o niilismo se consolidaria como a desvalorização de todos os valores, como 

a exaustão do mundo metafísico iniciado por Platão, para Heidegger esse se torna evidente no 

movimento da metafísica ocidental marcada pela ruptura com ser, ao pensar o ente em seu 

lugar.  Nunes (2007, p. 134), nos assinala que, ao contrário da visão nietzschiana que assinala 

a cisão da vida em Platão, quando este fundamenta o mundo suprassensível como a principal 

dimensão ontológica, na heideggeriana esse rasgo ontológico realizado pela metafísica 

ocidental se inicia com o abandono da αλεθεια em detrimento da όμοίωσις – quando o 

pensamento passa a ganhar traços de correção (ou adequação) do ente. Esse processo se 

assinalaria para o nosso filósofo como um dos primeiros traços do longo trajeto da história do 

esquecimento do ser suplantada pela metafísica ocidental. 

 

Nesse sentido, conforme a interpretação heideggeriana da história da metafísica, toda ela em 

sua essência aponta para o niilismo, pois, ao propor refletir sobre o ser, essa pensa o ente em 

seu lugar, não ficando se quer nada do ser! Com isso, vemos o esgotamento crescente de todo 

âmbito ontológico, já que dentro desse processo histórico que se consolida no niilismo, o ser a 
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cada vez mais vai sendo consumido pelo ente, restando-nos apenas pequenas fendas sua, algo 

que apenas quem consegue a ultrapassagem dessa história niilista (a história da metafísica) 

consegue percebê-las, uma vez que, para isso, (para o ultrapassamento), há a necessidade de 

compreensão do todo da história em seus desmembramentos históricos, conforme as épocas 

históricas que vão da sua origem aos tempos atuais. 

 

Conforme dissemos no subtópico anterior a este tópico, através de uma citação de 

Dias
31

(2011, p. 109), Heidegger de certa maneira explora o caminho aberto por Nietzsche 

através da sua famosa sentença “Deus está morto”, localizada no aforismo 125 de A gaia e a 

ciência
32

, porém, não o entende conforme assinalamos como a finalização do mundo 

suprassensível conforme é levado a cabo pela filosofia nietzschiana, o pensador da floresta 

negra ao contrário, utiliza desse platonismo invertido de Nietzsche
33

 como chave 

interpretativa para o niilismo do nosso tempo em que o ente é elevado ao primeiro plano 

(NUNES, 2012, p. 17). Conforme podemos perceber, através do processo construtivo desta 

pesquisa, de tempos em tempos, conforme cada época histórica, uma configuração da abertura 

já se deu. Ora como algo gerado pela natureza ou como artefato, outra como criação divina ou 

realidade extensa e, em outros casos como objeto ou matéria a ser analisada e provada 

cientificamente (VOLPI, 1999, p. 90). É assim que a metafísica percorreu o ente na busca 

pelo ser e a sua planificação máxima se dá na inversão nietzschiana do platonismo.  

 

No lugar da autoridade desvanecida de Deus e do âmbito doutrinário da igreja entra 

em cena a autoridade da voz da consciência, impõe-se a autoridade da razão. [...] A 

fuga do mundo em direção ao supra-sensível é substituída pelo progresso histórico. 

A meta no além metamorfoseia-se na felicidade terrena dos muitos. Os serviços do 

culto à religião é dissolvido através do entusiasmo pela criação de uma cultura ou 

pela extensão da civilização. O elemento criador, outrora o próprio Deus bíblico, 

transforma-se em caráter distintivo do agir humano. Sua atividade criadora é 

derradeiramente transposta para o seio dos negócios (HEIDEGGER, A sentença 

nietzschiana “Deus está morto”, 2003, p. 482). 

 

Na interpretação heideggeriana da filosofia nietzschiana, o ente agora é apanhado pela 

vontade de poder – sendo compreendido agora como disponibilidade (Bestand), fechando o 

                                                           
31

 Localizada na página 59 deste trabalho. 
32

 Confira Nietzsche ([s.d.], p. 129-130). 
33

 O platonismo invertido de Nietzsche foi abordado no subtópico anterior. 
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ciclo moderno iniciado por Descartes, culminando agora no esgotamento das diversas 

compreensões do ser que foram formuladas nas diferentes épocas históricas. Mas mais do que 

o esquecimento do ser, é implantado a partir da metafísica de Nietzsche o esquecimento desse 

esquecimento, vigorando para o nosso filósofo como o verdadeiro niilismo metafísico, em que 

mais nada há do ser. O que o pensamento nietzschiano detectou em Platão como sendo o 

niilismo, é apenas a primeira etapa de um acontecimento mais profundo sobre a questão do 

esquecimento do ser (HEIDEGGER, Contribuições à filosofia, 2015, p. 113). 

 

Quando o ente é definitivamente compreendido e determinado como vontade de 

poder e como trabalho, quando o essencial é assegurar e tornar disponível o ente 

como fonte possível de energia, então a abertura originária do apresentar-se do ente, 

isto é, seu ser suscetível de diferentes compreensões do ser, se fecha. Instaura assim 

não só o esquecimento do ser, mas também o esquecimento desse esquecimento. O 

verdadeiro niilismo metafísico é precisamente essa situação em que “não há mais 

nada” do ser (VOLPI, 1999, p. 91). 

 

Se a “morte de Deus” sentenciada por Nietzsche consolida para ele o caminho que nos conduz 

ao niilismo, para Heidegger isso apenas se apresenta como a transição da crença em um Deus 

para a crença na incondicionalidade da razão que, por via da técnica, se anuncia como o que 

nos conduzirá ao progresso (NUNES, 2012, p. 21-22). Assim, para suprir a falta de 

luminosidade que temos na travessia dessa longa noite escura que se chama niilismo, a técnica 

procura apresentar alguns possíveis caminhos com maior luminosidade, mas que, na verdade, 

contribuem ainda mais para o obscurecimento do mundo. Assim, conforme nos coloca 

Casanova (2006, p. 188-189), a concepção heideggeriana do niilismo não nos conduz a um 

nada absoluto e vazio. Ao contrário, o mundo niilista em que vivemos, é um mundo das 

inúmeras opções, das várias lanternas para a iluminação desse percurso sombrio. Nos tempos 

atuais, estamos quase sempre rodeados de afazeres na busca por preenchimento para a nossa 

existência, justamente por não suportarmos o vazio do nada. É justamente atrás de tais coisas 

que se esconde o niilismo, pois, como todo o laço estrutural ontológico se foi, o que nos resta 

são ocupações com futilidades no percorrimento do ente.  

 

O niilismo não nos fala aqui de um estado de coisas em meio ao qual os homens se 

vêem repetinamente confrontados com o sem-sentido da existência. Ao contrário, 

ele nos remete, antes, a uma imersão plena do homem em um mundo onde tudo 

funciona tão bem que jamais experimenta qualquer quebra efetiva. Totalmente 

integrado na dinâmica autônoma da vontade de vontade, o homem jogado no mundo 

da técnica vive em um ritmo vertiginoso, e não tem mais quase nenhum espaço para 
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um afastamento dessa dinâmica. Essa integração total à dinâmica absolutizada da 

vontade de vontade em meio à armação técnica é, por sua vez, niilista, porque cinde 

a ligação originária do ser-aí [Dasein] com o próprio acontecimento da gênese de 

um mundo, com o movimento de essencialização do ser com a historicidade da 

verdade. Assim, a concepção heideggeriana do niilismo não nos fala de um tempo 

onde não há nada a caminho. E isso se por esse nada entendermos a presença de um 

vazio de possibilidades: o mundo do niilismo é muito mais aqui o mundo do afluxo 

descomunal de opções concretas, de afazeres urgentes, de negócios estratégicos, 

enfim, de caminhos... A questão é que o niilismo se esconde justamente através 

desses caminhos. Como nada acontece propriamente ao ser-aí [Dasein] nessa 

multiplicidade de caminhos; como não há qualquer projeto se lançando para além da 

significância sedimentada no mundo fático; como se perdeu o laço originário com o 

que não pode ser reduzido à linguagem das opções, dos afazeres, dos negócios, ou 

seja, com o ser como o limite de todo dizer, todos os caminhos carregam agora 

consigo um nada estrutural. 

 

Conforme a citação acima nos evidencia, o niilismo ao qual o homem enfrenta não 

corresponde ao esvaziamento de tudo, isto é, a uma imersão no nada (Nihil), ao contrário, 

nesse mundo de exercício do domínio tecnológico, o niilismo se apresenta a partir de 

inúmeras propostas de preenchimento da existência humana. Porém, é aí que o nada se 

apresenta, por detrás de todas essas possibilidades de ocupação da existência. Cada 

possibilidade apresenta consigo esse nada estrutural, como bem nos coloca a citação, e 

perceber isso, em um mundo de inúmeras oportunidades, não é tarefa fácil, pois, requer 

rompimento da lógica ente/ser, ou seja, do ser pensado enquanto ente. Encontrar um caminho 

que nos reconduza aos passos do ser é algo que requer muita audácia, sobretudo em um 

mundo em que tudo segue uma lógica mercantilista, decorrente do mundo concebido como 

imagem e dominado pela vontade de poder do sujeito. Na travessia dessa noite estrondosa que 

temos que fazer nesse tempo presente que é o nosso, os deuses de antanho que prestavam sua 

luminosidade ao mundo se foram. O que temos nada mais é do que os rastros da sua ausência. 

Porém, nem sempre tal saudade é sentida, pois a técnica está sempre buscando possíveis 

preenchimentos para essa existência vazia que levamos, afirmando ainda mais o niilismo, isto 

é, os caminhos do nada desconexo da estrutura ontológica originária
34

. 

 

A partir daí também reconhecemos, então, o derradeiro descaminho, ao qual se 

permanece exposto em meio a uma apreensão e a um suposto combate do niilismo. 

Porque não se experimenta o niilismo como um movimento histórico vigente já há 

muito tempo, cujo fundamento essencial repousa na metafísica mesma, recai-se na 

busca perniciosa por sustentar manifestações, que não são senão consequências do 

                                                           
34

 Esse nexo originário entre homem, ser e os deuses que guardavam esse pertencimento, será melhor detalhado 

no terceiro capítulo dessa pesquisa, quando iremos refletir sobre isso e a expressividade do ser como φύσις no 

mundo originário. 
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niilismo, como sendo ele mesmo, ou por apresentar as consequências e os efeitos 

como as causas do niilismo. Em meio à acomodação irrefletida junto a esse modo de 

representar está-se há décadas acostumado a introduzir o domínio da técnica ou a 

rebelião das massas como as causas da conjuntura histórica do tempo e a dissecar 

incansavelmente a situação do tempo espiritual do tempo segundo tais pontos de 

vista. Mas toda e qualquer análise ainda muito avalizada e engenhosa do homem e 

de sua posição no interior do ente permanece irrefletida e produz apenas aparência 

de uma meditação, conquanto deixa de pensar no lugar da essência do homem e de 

experimentar esse lugar em meio à verdade do ser (HEIDEGGER, A sentença 

nietzschiana “Deus está morto”, 2003, p. 483). 

 

2.2.2 Niilismo e perda do sagrado 

 

Em conjunto com o niilismo que enfrentamos, temos a perda do sagrado. Antes de abordamos 

a questão do niilismo e a perda do sagrado, necessitamos compreender como Heidegger lida 

com o sagrado, para que após isso possamos entender a perda que dele se estabelece 

conjuntamente com o niilismo.  Este tema heideggeriano é abordado em profundidade na sua 

dimensão ontológica – enquanto verdade (αλεθεια) sedimentada e vivenciada por cada época. 

Portanto, não se trata de uma divindade metafísica existente por si
35

, mas antes, aponta para a 

medida vinculadora de cada tom histórico característico (DIAS, 2011, p. 85-86). Assim, o 

sagrado heideggeriano é o que nos escapa, o inominável, mas que dita a tônica de cada época, 

uma vez que faz parte do processo de historialização do ser,  e fundamenta a construção dos 

valores de cada mundo característico, de acordo com sua vinculação histórica. Vejamos como 

Dias (2011, p. 85-86), comenta essa questão: 

 

questão do sagrado em Heidegger é extremamente complexa, detendo 

dificuldades próprias por não poder ser concebida em nenhum modo metafísico. 

Observamos que o sagrado em Heidegger não tem nenhuma relação com a acepção 

comum de divindade como uma entidade subsistente em si mesma, mas antes aponta 

para aquilo que dá a medida de cada mundo histórico, como o âmbito de silêncio a 

partir do qual se estabelecem e sedimentam todos os demais valores. O sagrado seria 

o inominável não valorável que estabelece a medida vinculadora a partir da qual se 

dá a tônica de cada mundo, a formação de todos os seus demais valores, [...]. 

 

Como se percebe, a questão do sagrado para Heidegger está para além de qualquer 

religiosidade fundamentada por instituições, isso porque o filósofo procura abarcá-la em sua 

                                                           
35

 Conforme coloca Agostinho (1995, O livre- arbítrio, II, p. 73-144), ou Tomás de Aquino (2001, Suma de 

teología, I, p. 107-112, cuestión 2). 
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dimensão de proximidade com as coisas (Die Dinge), ao invés de procurá-la em uma 

transcendência para além do mundo. Assim, esse sagrado que não está em uma dimensão 

atemporal, se apresenta pela via de quatro elementos: a terra, o céu, os mortais e os imortais – 

e a unificação desses quatro elementos qualificam o que nosso filósofo nomeia como o 

Geviert, costumeiramente traduzido por “quadrinidade”
36

 (BATISTA, 2007, p. 1-2). 

 

Sendo o sagrado esse mistério que nos escapa, o homem não é capaz de racionalmente 

entender a dimensionalidade desse acontecimento, pelo fato de que ele sempre lhe escapa. 

Isso porque uma das dimensões de sua “quadrinidade” é a terra (Erde), justamente um 

elemento que aloja o ente, mas que ao mesmo tempo lhe oculta, ou seja, faz com que algo se 

mantenha em sua constituição ontológica de velamento. Já que refletimos sobre um dos 

quatro componentes ontológicos da Geviert, é importante também que mencionemos os 

demais, para que isso nos auxilie na compreensão do sagrado que se desvela (αλεθεια) na 

“quadrinidade”. 

 

Começando pelo céu, esta instância ontológica que não deve ser confundida com o sentido 

que a teologia lhe atribui (local da habitação de Deus), no pensamento heideggeriano seu 

significado é poético, enquanto local em que resplandece o sol, o brilho das estrelas, e a 

movimentação das nuvens. Já os imortais (deuses), seu sentido é ontológico, estando inseridos 

na dimensionalidade da história do ser (Geschichte des Sein), isto é, são conotações históricas 

de cada época específica da relação do Dasein com o ser (BATISTA, 2007, p. 4). Já os 

mortais, somos nós, humanos estes que habitam sobre a terra e abaixo do céu, e que aguardam 

com ansiedade um novo advento dos deuses. Por mais que expliquemos um a um os 

elementos da “quadrinidade” separados, estes se dão juntos e simultaneamente nas coisas 

(Das Ding) que se desvelam no mundo, e nós estamos em meio a isso. O sentido do Geviert é 

poético, pelo fato de nele encontrarmos o resguardo a toda tentativa cientificista de extrapolar 

seja o homem, a coisa, o céu ou a terra. Contudo, na “quadrinidade” temos essa resistência ao 

projeto calculador do mundo imposto pela técnica moderna. 

 

                                                           
36

 Outras opções de tradução utilizada para a palavra são: Quadrinindade, quadripartite, quadratura. 
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Porém, com a perda do sagrado, os deuses de antanho fogem, pois não lhes cabem em mundo 

que está obscurecido e a cada vez mais abafado pelo senhorio tecnológico. O que nos fica são 

apenas os rastros da sua ausência, e que nem sequer são sentidos pelo homem, que estando a 

cada vez mais entregue ao mundo da técnica, busca nela meios para suportar este vazio 

decorrente da era niilista e, assim, atravessar essa noite derradeira que lhe acomoda. Para 

Heidegger (¿Y para qué poetas? , 2010b, p. 199), esta época (tanto a dele no século passado, 

quanto a nossa no século presente) está marcada pela falta (ausência/distância) dos deuses, 

constituindo uma escuridão no mundo. 

 

Essa ausência dos deuses significa que “[...] ningún dios sigue reuniendo visible y 

manifiestamente a los hombres y las cosas en torno a si estructurando a partir de esa reunión 

la historia universal y la estancia de los hombres en ella”
37

 (HEIDEGGER, ¿Y para qué 

poetas?, 2010, p. 199). Essa reunião era algo que se percebia, sobretudo na Grécia 

originária
38

, em que os deuses resguardavam os espaços de pertença entre homem, ser, φύσις 

e τέχνη, guiando-os para que não haja cisão nessa comum pertença. Com advento da técnica 

moderna, o que se percebe é o oposto com subestimação a cada vez maior do ente a vontade 

de poder, o que nos resta não é senão a eliminação desse espaço sagrado que um dia habitou 

em profundidade a terra juntamente aos homens. “No solo han huido los dioses y el dios, sino 

que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad”
39

 (HEIDEGGER, ¿Y 

para qué poetas?, 2010, p. 199). 

 

Nesse sentido, com o obscurecimento do mundo que se dá devido à ausência dos deuses, o 

homem de toda forma procura percursos para anestesiar esse vazio que lhe atormenta e, nisto, 

surgem as religiões com suas propostas e divindades que reafirmam ainda mais o niilismo, 

algo que se encontra escondido por detrás de suas profecias, moral ou cultos. O que realizam 

as religiões são apropriações de uma experiência onto-teológica de deus, decorrente de uma 

supressão do plano ontológico em detrimento da afirmação e domínio do ôntico, na busca por 

aquele.  Sendo assim, na era moderna, não há mais esse espaço sagrado, esse não nomeável 

                                                           
37

 Nenhum deus segue reunindo visível e manifestamente os homens e as coisas em torno de si, estruturando a 

partir dessa reunião a história universal e a morada dos homens nela. (Tradução nossa). 
38

 Conforme se verá ao longo do terceiro capítulo deste trabalho. 
39

 Não somente fugiram os deuses e o deus, como no destino da história universal se há apagado o esplendor da 

divindade. (Tradução nossa). 

http://www.olimon.org/uan/heidegger-y_para_que_poetas.pdf
http://www.olimon.org/uan/heidegger-y_para_que_poetas.pdf
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que conota a tônica valorativa de cada época, ou seja, determinando o mundo histórico 

(DIAS, 2011, p. 86). A ausência do sagrado é extremamente sentida pelo filósofo da floresta 

negra, porque ele (o sagrado) colabora na determinação de cada época histórica, na 

constituição e sedimentação dos valores a serem cultivados por cada mundo específico, 

zelando sempre para que não haja a cisão entre homem/ser. 

 

O sagrado se refere, então, ao âmbito a partir do qual se estabelecem e sedimentam 

todas as demais significações que se congregam em um mundo, se referindo a uma 

espécie de medida vinculadora de cada mundo, o valor invalorável que lhe dá 

unidade na abertura do seu aí (DIAS, 2011, p. 90). 

 

No mundo moderno da técnica ao contrário, com o ente apoderado pela vontade de poder, a 

constituição de valores passa a ser decidida conforme os direcionamentos que se percorre no 

plano ôntico, não havendo mais espaço para uma sedimentação ontológica que se encontra 

agora quase que aniquilada. O mundo se torna um grande mercado em que os valores a serem 

cultivados, são estipulados seja pela religião, por meio da cultura ou através de projetos 

científicos, entre outros, todos seguindo as necessidades do momento ou demanda da moda, 

na busca de atender os mais refinados gostos criados pelo mercado (MICHELAZZO, 2010, p. 

174)
40

. Enfim, o mundo se torna disponibilidade (Bestand). 

 

Heidegger (¿Y para qué poetas?, 2010b, p. 200), insiste na necessidade que o homem tem de 

suportar e enfrentar essa noite pela a qual o mundo passa, sem buscar anestesias para o 

enfrentamento desse profundo vazio provocado pela ausência dos deuses e de uma maneira 

ontológica de conceber a realidade. Pois, “[l]os dioses que estuvieron antaño aquí solo 

retornan en el momento adecuado, esto es, sólo volverán cuando las cosas relativas a los 

hombres hayan cambiado en el lugar correcto y la manera correcta”
41

 (HEIDEGGER, ¿Y para 

qué poetas?, 2010, p. 200). Portanto, é necessário o enfrentamento dessa noite que o mundo 

atravessa, de modo que nos preparemos para um novo advento dos deuses que poderão, 

quando as coisas estiverem retornadas ao seu lugar, voltar a coabitar com o homem no 

mundo. 

                                                           
40

 Quem gerência esse grande projeto mercadológico que o mundo moderno se torna é a cibernética, conforme 

veremos no decorrer do terceiro capítulo deste trabalho. 
41

 Os deuses que estiveram antes aqui só retornarão no momento adequado, isto é, só voltarão quando as coisas 

relativas aos homens mudarem para o lugar certo e da maneira correta. (Tradução nossa). 
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Por outro lado, Heidegger (¿Y para qué poetas?, 2010, p. 200) sabia que não se tratava de 

uma tarefa fácil, ainda mais em um tempo em que a maior indigência não se simplifica apenas 

na ausência dos deuses, mas no não sentimento dessa falta. Esta seria para ele a penúria por 

excelência do nosso tempo, uma pobreza que se torna tenebrosa. O fato dessa miséria dos 

tempos se encontrar velada ao homem é o que preocupa o nosso filósofo, pois, sendo assim, a 

preparação para a abertura e recepção aos novos deuses fica comprometida. A técnica 

moderna contribui para o acobertamento dessa penúria, mantendo o homem sempre disposto 

às coisas deste mundo e para esse mundo, ficando fadado ao plano ôntico sem ir em direção 

do ontológico. É nesse sentido que se encontra o perigo da técnica que se apresenta como Ge-

stell, da qual passaremos a meditar sua essência a partir do tópico seguinte. 

 

2.3 A Ge-stell como essência da técnica moderna 

 

2.3.1 A τέχνη originária 

 

Depois de traçado o tempo histórico em que se encontra a técnica moderna, tempo esse 

marcado pelo niilismo, isto é, por um vazio ontológico cada vez mais acentuado com a perda 

do sagrado, iremos falar do que se configura como a essência da técnica moderna, algo que 

não é tão simples e tão evidente assim de ser encontrada, pois não se resume ao maquinário 

que temos diante do nosso olhar, mas a algo menos evidente e escondida por detrás de todo 

esse maquinário. Essa percepção que se tem da técnica, a de que encontramos sua essência 

evidente nas máquinas nos leva a uma definição instrumental da técnica, mas que, por outro 

lado, não nos revela o que de fato é a sua essência, porque para alcançarmos isso, necessário 

se faz levar as discussões para outro campo, isto é, para a área da ontologia, pois todo o seu 

desenvolvimento e as transformações que ela passa conforme seu percurso histórico 

(conforme estamos vendo ao longo deste capítulo) se dá através de decisões históricas na 

ontologia. 

 

É importante deixarmos claro que Heidegger (A questão da técnica, 2007b, p. 377) não é 

contra essa definição instrumental da técnica, ele inclusive a considera como correta, mas, por 
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ser correta, não quer dizer que ela desvele o verdadeiro, isto é, a sua essência, porque nem 

tudo que é correto traz adiante o verdadeiro. Vejamos esse círculo nas palavras do filósofo: 

 

Havíamos dito, contudo, que a determinação instrumental da técnica estava correta. 

Com certeza. A certeza afirma sempre alguma coisa que é adequada ao que está à 

frente. Mas para ser correta, a afirmação não necessita de modo algum desocultar 

[desvelar] em sua essência o que está à frente. Somente onde um tal desocultamento 

[desvelamento] acontece dá-se o verdadeiro. Por isso, o que é meramente correto 

ainda não é o verdadeiro. Somente o verdadeiro nos leva a uma livre relação com o 

que nos toca a partir de sua essência. De acordo com isso, a correta determinação 

instrumental da técnica não nos mostra ainda sua essência. 

 

Essa perspectiva que acredita que a essência da técnica é encontrada na fabricação dos objetos 

(no caso sua atividade final) ou nas máquinas não é errada, porém, lida com o problema no 

plano ôntico e não no ontológico, que é onde se desvelará sua essência possibilitando-nos ver 

a verdadeira face do problema. “Ora, ao indagarmos sobre a técnica, veremos que o defini-la 

como conjunto de meios disponíveis para a consecução de fins, é insuficiente para formular-

lhe a essência” (NUNES, 2000, p. 124). Em se tratando da essência da técnica, ela nada tem a 

ver com essa visão instrumental-antropológica formulada dela, porque sua essência está 

relacionada com o destino histórico do ser (Geschichte des Sein), como veremos ao 

focalizarmos em sua origem na τέχνη. Perguntar sobre isso se faz necessário, para que a 

compreensão do seu desmembramento histórico possibilite uma relação mais livre com ela, 

isto é, não estando fadado ao seu processo velado de assenhoramento do ente. 

 

Pensando a τέχνη que é a proveniência da técnica moderna, em seu sentido grego, podemos 

perceber que ela é um saber fazer algo que não fica limitado apenas ao sentido artesanal, pois 

as artes também são nomeadas com essa palavra. A τέχνη é um determinado saber que 

trazendo algo à luz, possibilita-o ser tal como ele é, sem que fique sua essência dependente ou 

determinada por algo ou alguém. Esse ato é o que os gregos constituíam como sendo uma 

atividade desveladora (αλεθεια), devido à possibilidade da coisa ser o que é, ou seja, 

deixando-a ser (Sein-lassen). Logo, na τέχνη compreendida de modo grego, o ente vem à 

presença de acordo com seus aspectos e não conforme o produzir humano que nele age 

(LOPARIC, 1996, p. 11). Embora os gregos se referissem tanto ao artesanato como a arte com 

essa palavra, seu sentido não se esgota em ambas as atividades, porque a τέχνη é um saber que 
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possibilita algo ser respeitado em suas proporções que são entoadas conforme o dinamismo 

do ser que vai se desvelando na φύσις. 

 

Assim, a técnica entendida em seu sentido originário (τέχνη) era um processo que contribuía 

com a φύσις enquanto eclosão do ser. O ser se desvela na φύσις, e nela direciona o produzir 

artístico e artesanal. Tanto o artista quanto o artesão em sua atividade produtora seguem o 

fluxo que o ser lhes encaminha, pois através de sua atividade desveladora, o ser se oferta no 

tempo em atitude de doação, abrindo um novo destino histórico, ao fundar uma época através 

do mundo. Era este o saber que perpassava na τέχνη grega e que os artistas e artesões 

possuíam, dando abertura para o ser se doar em suas produções. Sentido este que se perdeu ao 

longo do processo histórico e que hoje se configura de maneira diferente na técnica moderna 

conforme estamos vendo ao longo deste capítulo, e veremos de maneira ainda mais acentuada 

no subtópico seguinte. A técnica moderna age de maneira agressiva na natureza, algo que é 

completamente diverso do agir dos gregos nela por meio da τέχνη. A evidenciação de tais 

diferenciações perpassa pelo modo como o ser foi entendido e conduzido em cada época 

histórica, o que possibilitou compreensões diferentes seja da τέχνη como da φύσις. Embora a 

τέχνη seja a raiz da técnica moderna e a φύσις o que contribui na formulação do que hoje se 

entende por natureza, o sentido originário de ambas se perdeu. A atuação do homem moderno 

guiado pela técnica do seu mundo na natureza é desafiadora (Herausforden), já a dos gregos é 

de respeito e promoção da φύσις (RÜDIGER, 2011, p. 442-443). 

 

O que podemos observar é que a τέχνη em sua essência é uma atividade desveladora, é um 

saber que em consonância com a φύσις permite que algo seja sem exercer nele domínio ou 

violação de sua condição. Através dela que constituímos nossa relação com os entes, por meio 

do desvelamento (αλεθεια) que ela realiza deles.  Sua condição originária só se desvela a nós 

se, como dissemos não ficarmos submersos à concepção instrumental da técnica, acreditando 

que isso seja sua essência, o que não condiz com a maneira que Heidegger (A questão da 

técnica, 2007b, p.380) lida com essa questão, conforme podemos ver na citação: “A técnica 

não é, portanto, meramente um meio. É um modo de desabrigar [desvelar]. Se atentarmos 

para isso, abrir-se-á para nós um âmbito totalmente diferente para a essência da técnica. Trata-

se do âmbito do desabrigamento [desvelamento], isto é, da verdade”. A técnica em sua 

essência está relacionada com a verdade (αλεθεια), é um ato que colabora para que algo saia 
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do seu velamento permitindo que o ser conduza toda essa dinâmica, se doando e se ofertando 

no tempo em uma determinada condição histórica (Geschichte).  

 

Nisso, sendo pensada a τέχνη em sua origem, esta se mostra como uma atividade poética por 

fazer parte e ser comprometida com a οίησις enquanto produção do ser. “A τέχνη pertence 

ao produzir, à οίησις; é algo poético <Poietisches>” (HEIDEGGER, A questão da técnica, 

2007b, p. 380). Não apenas a τέχνη é οίησις, a φύσις também lhe pertence. Heidegger (A 

questão da técnica, 2007b, p. 379), após citar uma proposição do banquete de Platão
42

 que 

nos fala que todo ocasionar de algo da não presença para a presença é οίησις no sentido de 

produção, nos mostra que ela (a οίησις) não é somente algo feito manualmente a partir de 

uma τέχνη, mas que a φύσις enquanto algo que surge a partir de si e por si é de igual modo 

produção, isto é, οίησις. Inclusive nosso filósofo a entende como οίησις no mais elevado 

sentido, por ser algo ocasionado a partir de si, não dependendo de outro para lhe ocasionar 

como ocorre com as produções da τέχνη, seja nas artes ou nos artefatos. 

 

Heidegger observa que, embora a phisis [φύσις] transcenda nossa existência, 

envolvendo-a, por assim falar, ela é apreendida e custodiada pelo mundo, através de 

algo que lhe é concomitante e que a põe em liberdade, para além de sua primeira 

determinação. Esse algo é o que os gregos chamaram de técnica. A técnica, com 

efeito, originalmente seria o conhecimento que apreende o ente em pensamento, a 

capacidade de se encontrar e proceder perante o ser enquanto phisis (RÜDIGER, 

2011, p. 436). 

 

Logo, o que podemos perceber é que a τέχνη é um modo de desvelar, ela se essencializa não 

nas máquinas que hoje temos, mas na dimensão em que acontece o desvelamento. Portanto, 

“[a] τέχνη é um modo da αλεθεια” (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p.380). Seu 

comprometimento é com o desvelamento do ser em consonância com a φύσις. No subtópico 

seguinte, passaremos a abordar a maneira moderna da técnica se relacionar com a natureza, 

algo que difere de sua maneira originária, além de buscarmos demonstrar sua essência que se 

encontra velada. 

 

                                                           
42

 A proposição diz: “Todo ocasionar para algo que, a partir de uma não-presença sempre transborda e se 

antecipa numa presença, é οίησις, produzir <Her-vor-brigen>”. 
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2.3.2 A natureza desafiada pelo esquema da Ge-stell   

 

O que ficou decisivo para nós do subtópico anterior é que na τέχνη grega não se focalizava em 

primeiro plano o fazer algo ou o emprego de meios na confecção de alguma coisa, mas o 

desvelamento comprometido com a φύσις em consonância com a οίησις. Esse era o ato 

preponderante na τέχνη grega (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 381). Resta-nos 

agora procurar perceber se as raízes da τέχνη grega (desvelamento comprometido com a 

φύσις) permanecem na técnica moderna. A técnica grega se apresentou a nós como um modo 

de desvelamento (αλεθεια), sendo uma atitude que respeitava e se comprometia com a φύσις, e 

devido a isso era considerada uma atividade poética (οίησις) no sentido de produção do ser. 

Será que o mesmo ocorre com a técnica moderna? A princípio parece que não, porque “[d]iz-

se que a técnica moderna é algo totalmente incomparável com todas as outras técnicas 

anteriores, porque ela repousa sobre a moderna ciência exata da natureza” (HEIDEGGER, A 

questão da técnica, 2007b, p. 381). 

 

Convenciona-se a dizer que essa concepção que se tinha da τέχνη vale apenas para o pensar 

grego e sua técnica manual, não podendo ser aplicada na técnica moderna que representa a era 

das máquinas e da força. Mas, tal como a τέχνη grega, a técnica moderna também é um 

desvelar, porém, o desvelamento que nela ocorre não está comprometido com a οίησις e sim 

com o desafiar (Herausforden) que determina a natureza a ser uma fonte inesgotável de 

fornecimento de energia para ser extraída, armazenada, comercializada e renovada.  

 

O desabrigar [desvelar] que domina a técnica moderna, no entanto, não se desdobra 

num levar à frente no sentido da οίησις. O desabrigar [desvelar] imperante na 

técnica moderna é um desafiar <Herausforden> que estabelece, para a natureza, a 

exigência de fornecer energia suscetível de ser extraída e armazenada enquanto tal 

(HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 381). 

 

A natureza que antes tinha o espaço para se expressar enquanto φύσις, com a técnica moderna, 

passa a ser enquadrada conforme os aparatos subjetivos do sujeito
43

 e a ser analisada a partir 

da noção de desafio (Herausforden), em que se busca o máximo de extração e exploração 

                                                           
43

 Conforme ficou estabelecido em todo o tópico 2.1 deste trabalho. 
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possíveis dos elementos que ela pode nos oferecer. No mundo proposto pela técnica moderna, 

não há mais espaço para o respeito à natureza, isto é, não se respeita mais a noção de 

velamento que ela traz juntamente consigo em seu ato de desvelar (αλεθεια), conforme ocorria 

com a φύσις grega que se foi, mas, antes, é necessário a todo instante ser desafiada e colocada 

à disposição (Bestand) para as satisfações da vontade de poder do sujeito. 

 

Esse modo de se relacionar com a natureza imposta pela técnica moderna provoca um estilo 

de conceber o mundo, sendo ele entendido como um empreendimento lucrativo. Na era da 

técnica moderna, uma queda d’água não é vista sem ser pensada em afinidade com a 

hidrelétrica, as árvores não são consideradas sem se ter em vista um estoque de papel, tudo na 

natureza passa a ser olhado como reserva de recursos para serem transformados e utilizados 

para obtenção do lucro. Configura-se na era da técnica moderna uma “razão instrumental e 

calculadora” em que as coisas seguem o fluxo de produção e consumo, o mundo torna-se um 

grande empreendimento financeiro (NUNES, 2012b, p. 219). Ao invés do mundo como o 

campo relacional do Dasein com os demais entes, como apresentado em Ser e tempo pelos 

capítulos três e quatro da obra, mais especificamente nos parágrafos 14, 15, 16, 18, 23, 25 e 

26, o que se tem na era da tecnologia moderna  

 

[...] é o mundo transformado num complexo referencial de utensílios, de objetos 

fabricados, de meios de produção e planificação para o consumo, em que tudo, 

mesmo a Natureza, se torna um ser-à-mão, disponível. [...] [O] mundo circundante 

se converte num empreendimento financeiro rentável, objeto de cálculo das fontes 

lucrativas que encerra e das potencialidades da força de trabalho que os homens 

podem oferecer em qualquer ponto do globo (NUNES, 2012b, p. 219). 

 

Para que isto funcione perfeitamente, o ente precisa ser tomado como algo disponível para o 

consumo, o que se procura não é apenas a satisfação das necessidades geradas pelo 

empreendimento lucrativo
44

, mas fazer com que as próprias necessidades se tornem também 

um produto tal como os que são fabricados pela tecnologia (DUBOIS, 2004, p. 139). O que 

temos com isso, é o fechamento do mundo. Ao invés do mundo se manter aberto, como 

ocorre na obra de arte, na tecnologia moderna há o seu esgotamento. Na arte como vimos no 

primeiro capítulo do nosso trabalho, o mundo (Welt) se mantém aberto e em combate com a 
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 Empreendimento lucrativo este que comanda a técnica moderna e tem consigo uma racionalidade instrumental 

e calculadora, como demonstrado no parágrafo anterior. 
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terra, e por mais que a terra (Erde) tente fechar sua abertura isso não ocorre. Não é somente 

nossa relação com o mundo que é alterada por esta visão que a tecnologia moderna impregna 

nas pessoas (de ver todo ente como fundo de reserva), a terra também é afetada por isso. 

 

Na tecnologia moderna, a terra também é desafiada (Herausforden) e convocada a estar 

disponível (Bestand) ao empreendimento tecnológico, oferecendo-lhe recursos para serem 

extraídos, armazenados, estocados, comercializados e transformados. “Uma região da terra, 

em contrapartida, é desafiada por causa da demanda de carvão e minérios. A riqueza da terra 

desabriga-se agora como reserva mineral de carvão, o solo como espaço de depósitos 

mineirais” (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 381). O empreendimento 

tecnológico, além de alterar nossa relação como o mundo, modifica igualmente com a terra. O 

mundo da era tecnológica não é o mesmo daquele apresentado pela pintura de Van Gogh, ou 

pelo templo grego, como a terra também não é àquela apresentada por tais obras. 

 

Nos sapatos pintados por Van Gogh temos o registro da mundanidade do mundo camponês 

em sua lida com a terra, algo que diverge da atual relação tecnológica com os dois. O 

camponês preparava a terra para o plantio e, ao semear as sementes, ele lhe entregava e lhe 

confiava à semeadura no seu processo de seu desenvolvimento até estar a ponto de colheita. 

Algo que é completamente diferente do que a postura hodierna apresenta através do 

agronegócio, onde o campo e a natureza são desafiados (Herausforden) e vistos como fundos 

de reserva para extração de alimentos na indústria motorizada, que busca apenas 

lucratividade. O cuidar da terra e respeitar a dinâmica que a natureza tem no fornecimento dos 

alimentos não é o seu objetivo, conforme antigamente fazia o camponês, pois no mundo 

capitalista a aceleração da produtividade se torna necessária, e o movimento próprio da 

natureza no fornecimento dos alimentos tem de ser desrespeitado, porque senão o objetivo 

final não é alcançado
45

.  

 

                                                           
45

 Objetivo final esse que poderíamos entender como sendo o lucro, algo propagado pelo capitalismo e que da 

tecnologia se utiliza para alcançá-lo, formando o que se pode chamar de um “tecnocapitalismo”. Embora 

Heidegger não comente claramente sobre isso, é possível perceber hoje, que o “tecnocapitalismo” é mais uma 

faceta histórica decorrente de um movimento que se inicia com a τέχνη grega, e que vai passando por 

transformações conforme o seu destino histórico, e a medida historial de cada época, conforme estamos 

demonstrando ao longo desta pesquisa. 
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De outro modo se mostrava o campo que o camponês antigamente preparava, onde 

preparar ainda significava: cuidar e guardar. O fazer do camponês não desafia o solo 

do campo. Ao semear a semente, ele entrega a semeadura às forças do crescimento e 

protege seu desenvolvimento. Entretanto, também a preparação do campo entrou na 

esteira de um tipo de preparação diferente, um tipo que põe <Stellt> a natureza. Esta 

preparação põe a natureza no sentido do desafio. O campo é agora uma indústria de 

alimentação motorizada (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 381-382). 

 

No templo grego os elementos da terra aparecem em si mesmos, e como já dissemos no 

primeiro capítulo
46

, nele a rocha do qual é erguido é mais rocha. A natureza em sua volta 

aparece, a grama, os animais, as árvores. Enfim, com o templo temos desvelado o mundo 

grego, que é de respeito e valoração da φύσις, algo que podemos perceber através dessa obra 

arquitetônica. Já no atual mundo tecnológico a relação se inverte, os entes passam a serem 

vistos conforme a utilidade e lucratividade que possuem, e uma relação de gratuidade com 

eles conforme tinham os gregos torna-se a cada vez mais esquecida, decorrência do 

esquecimento do ser, onde as relações sejam com a terra ou com o mundo se pontuam a cada 

vez mais no plano ôntico. 

 

Em tempos niilistas como estes em que o homem vive, e de profundo esvaziamento 

ontológico com a perda do sagrado (e consequentemente com a fuga dos deuses), o homem 

moderno age de maneira desafiadora (Herausforden) na natureza por meio da técnica 

moderna, na busca de um preenchimento para a sua existência, uma vez que ela se encontra 

esvaziada pelo fato do vazio ontológico pelo qual perpassa a história (Geschichte des Sein).  

Nesse processo, o homem é guiado pela vontade de poder que o leva a perceber tudo em sua 

volta como fundo de reserva, ou seja, o ente em sua disponibilidade máxima (Bestellbarkeit). 

Nisso, por toda parte ele (o ente) é sempre requerido a estar disponível para que possam ser 

extraídas dele as suas energias para serem transformadas, estocadas, comercializadas e 

reaproveitadas. O homem corresponde a este ciclo e atende ao seu clamor, que é a maneira 

como o ser se desvela nesta época histórica marcada pelo niilismo. É apenas quando ele (o 

homem) é desafiado a assim se portar frente à natureza que ela se desvelará a ele como fundo 

de reserva quer se saiba disto ou não. 

O guarda florestal, que faz o levantamento da madeira derrubada na floresta e, ao 

que parece, tal como seu avô, percorre do mesmo modo os mesmos caminhos da 

floresta, é hoje requerido pela indústria da madeira, saiba ele disso ou não. Ele é 
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 Tais menções, tanto a do templo grego como a dos sapatos pintados por Van Gogh, estão presentes no tópico 

1.3 do nosso trabalho e no subtópico 1.2.1. 
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requerido para a exigência de celulose que, por sua vez, é desafiada pela necessidade 

de papel, que é fornecido para os jornais e para as revistas ilustradas. Estes, por seu 

turno, dispõem da opinião pública para que esta devore o que é impresso e esteja 

disponível para um arranjo opinativo e encomendado (HEIDEGGER, A questão da 

técnica, 2007b, p. 383-384). 

 

Nesse sentido, o agir do homem na natureza por meio da técnica moderna não é algo do qual 

ele exerce o controle, ele assim já o é convocado pelo modo de como se deu à abertura 

histórica do envio do ser (Geschichte des Sein). “Onde quer que o homem abra seu ouvido e 

seu olho, abra seu coração, liberte-se de todo o seu pesar, ao imaginar e operar, ao pedir e 

agradecer, em toda parte já encontrará levado para o que está descoberto [desvelado]” 

(HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 384). É conforme se deu este desvelamento, e 

se sedimentou em determinada época histórica, levando o homem a o compreender e a lhe 

corresponder, que determinará sua relação com o ente na busca pelo ser.  

 

O agir dos gregos incipientes na φύσις direcionará o agir humano em meio ao mundo e os 

entes daquele período por meio da τέχνη, e também das épocas subsequentes, na busca de 

responder a pergunta inicial
47

. Na modernidade, ao se configurar de outra maneira, seguindo o 

redimensionamento da abertura, a ação do homem na natureza através da técnica procura 

responder a essa questão por meio da delimitação que realiza no ente. Embora ambas sejam 

atividades desveladoras tal como já colocamos, a dos gregos respeitava as coisas e auxiliava a 

φύσις no desvelamento (αλεθεια). Já a moderna desafia (Herausforden) a natureza e não mais 

mantém a αλεθεια em seu horizonte, a verdade agora é conforme direciona a vontade de 

poder, pois o homem moderno tornou-se o senhor da terra. 

 

Esse modo como o homem moderno se comporta frente à natureza ao ser convocado a 

desafiá-la, Heidegger (A questão da técnica, 2007b, p. 384) nomeou como “armação” (Ge-

stell): “Denominamos agora aquela invocação desafiadora que reúne o homem a requerer o 

que se desencobre enquanto a subsistência de armação (Ge-stell)”.  A “armação” (Ge-stell) é 

uma lógica que impregna e dita à maneira de relacionar do homem moderno com a natureza, 

através dela tudo se torna fundo de reserva, tudo vira recurso a ser extraído para obtenção de 
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 Pergunta que se encontra presente e desenvolvida na página 50 deste nosso trabalho. 
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algo. A relação sujeito/objeto, conforme se tinha no início do pensamento moderno, é 

absorvida e transformada em disponibilidade (Bestand).  

 

Nessa relação, o ente sempre é requisitado para ser transformado em alguma coisa para se 

obter o lucro e satisfazer às vontades geradas pelo sistema, o homem passa então a ter seu 

destino entregue a “armação”, no sentido de corresponder ao modo em que as coisas se 

apresentam em seu mundo, clamando-o para desafiá-las (Herausforden). O mundo que agora 

está liberto das pressuposições metafísicas passa a ser o campo de expressão das 

potencialidades humanas que são geradas pela vontade de poder, pois é quando se tem à 

realidade a cada vez mais configurada como matéria, que se cria a expansão do poder, onde 

em tudo se suscita a sensação de que está experimentando a si próprio nessa extensividade do 

poder. Vejamos como Casanova (2006, p. 157-158) nos esclarece esta questão: 

 

No interior da armação [...] os entes perdem completamente sua objetividade e 

aparecem, daí em diante, apenas como fundo de reserva. Por isso, o ser-aí [Dasein] 

não pode mais aqui conhecer o ente como objeto, mas precisa incessantemente 

requisitá-lo como fornecedor de energia. [...] Essa transformação tende a ser 

experimentada inicialmente como um assenhoramento total sobre a terra e com uma 

supressão imediata de todas as barreiras que impediam o homem de estender aos 

quatro cantos do universo as suas malhas de poder. [...] Liberto do pressuposto 

metafísico da coisa em si e desperto para a compreensão da realidade como 

produção, ele vê inicialmente o mundo como campo de desdobramento de suas 

potencialidades criadoras.  No entanto, o que inicialmente aparece como liberdade 

total, como a “algazarra infernal dos espíritos livres” para usar uma expressão de 

Nietzsche, acaba por provocar a absolutização da própria estrutura armada da 

provocação técnica. Com isso, o homem é totalmente absorvido na dinâmica de uma 

vontade autonomizada que transforma a totalidade em matéria para a extensão cada 

vez mais intensa de suas estruturas de poder. 

 

É interessante notarmos que a palavra Ge-stell é precedida pelo prefixo ge que significa todos. 

Portanto, ela deve ser compreendida como todos os modos do Stellen (DUBOIS, 2004, p. 

139). O verbo Stellen por sua vez, significa “pôr”, no sentido de remeter a produção (Her-

stellen). O termo Stellen é encontrado na fundamentação de todas as futuras ações que 

coincidem com o destino do ser (Geschick), como no re-presentar (Vor-stellen), no pro-duzir 

(Her-stellen), na maneira em que se dá o desvelamento dos entes (Bestand) para o homem na 

época moderna (Be-stellen) e culminando por último na prática do pensamento metafísico, a 

técnica moderna (Ge-stell), conforme nos relata Branco (2009, p. 15). Isso nos ajuda a 
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compreender a amplitude da palavra Ge-stell, que se configura como a junção de todas as 

ações desafiadoras (Herausforden) do homem sobre a natureza. “A armação [Ge-stell] 

significa a reunião daquele pôr que o homem põe, isto é, desafia para desocultar [desvelar] a 

realidade no modo do requerer enquanto subsistência” (HEIDEGGER, A questão da técnica, 

2007b, p. 385). 

 

A Ge-stell leva o homem a estar em posição de desafio diante da natureza, e como nos mostra 

Heidegger (2007b, p. 382), vista a partir do âmbito da técnica moderna que é impulsionada 

pela Ge-stell, o rio Reno não é o mesmo que outrora era anunciando no hino de Hölderlin. 

Nos versos do poeta, o rio se desvelava tal como se é sem ser empreendido pelo olhar 

calculador que visa à extração de suas energias para obtenção de algo. O que Hölderlin 

registra é o acontecimento da φύσις em sua poeticidade (οίησις), no desvelamento do ser 

(αλεθεια), nos possibilitando uma quebra com a lógica tecnicista. Assim o poeta nos apresenta 

por meio da arte uma possibilidade de sairmos desse esquema impulsionado pela Ge-stell. Já 

na era da tecnologia moderna, o Reno além de ter se tornado um empreendimento para 

exploração do turismo, possui sobre si a central elétrica instalada, que busca desviar o seu 

percurso natural para que as águas pressionem às turbinas, para que estas ao se moverem, 

gerem energia elétrica, que passará a ser armazenada e distribuída.  

 

Todo esse processo exige um asseguramento de que sempre que preciso for poderá ser 

repetido. Para isso, essas possibilidades são calculadas e previstas pelo pensamento que hoje 

está entregue ao comando das ciências (Wissenschaften) matemáticas (física, matemática). 

Toda essa certificação que se precisa ter na intervenção do homem na natureza, forma o que o 

pensador da floresta negra chama de “armação”. “O desafio, a extração, a exploração, o 

armazenamento, a encomenda e distribuição da natureza, bem como a repetição constante 

desse ciclo, formam um sistema e significa “armação” [Ge-stell]” (WERLE, 2011, p.100). 

 

A “armação”, ao levar o homem a pensar tudo como sensível e calculável, o aprisiona na 

lógica do produzir e consumir, e para que isto funcione perfeitamente, tudo necessita ser 

perecível e descartável, garantindo assim o fluxo constante deste movimento. Logo, a 

“armação” leva-nos a um esvaziamento do mundo, se constituindo como uma interface 
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niilista, pois o mundo que ela (a “armação”) cria é artificial e sem sentido onde às coisas 

ficam esquecidas. Sensação diferente da que uma obra de arte nos provoca, nela temos o 

preenchimento do mundo e a habitação da terra, de modo que às coisas podem ser tais como 

são sem serem aprisionadas pela vontade subjetiva do homem calculista; nela, a diferença 

ontológica (die Ontologische Differenz) não é esquecida e o ser pode se expressar doando 

sentido ao homem. 

 

Se por intermédio da τέχνη as coisas que se põem na técnica moderna são impostas conforme 

a vontade de poder do sujeito que percorre os caminhos abertos pelas ciências 

(Wissenschaften). É assim que se apresenta a nós a essência (Wesen) da técnica moderna 

como Ge-stell, algo que é oposto à τέχνη dos gregos que em sua essência é poética (οίησις), 

ou seja, produção do ser. “A armação [Ge-stell] significa o modo de desabrigar [desvelar] que 

impera na essência da técnica moderna e não é propriamente nada de técnico” (HEIDEGGER, 

A questão da técnica, 2007b, p. 385).  É importante entendermos o sentido que a palavra 

essência (Wesen) assume no pensamento heideggeriano, não sendo mais o que define a coisa 

conforme pensou a tradição metafísica, mas compreendida agora como o que perdura em 

algo. Nesse sentido, a Ge-stell é o que temos subsistente de maneira oculta na técnica 

moderna. 

 

Mas o termo essência (Wesen) é entendido também num sentido novo, bem 

heideggeriano. Não tem o significado tradicional de gênero ou espécie, i. e. do que 

abstrai das diferenças, respectivamente, especificas ou individuais, ou do que é 

apreendido como permanente, estável e imutável, p. ex. a essência ou ideia de casa, 

enquanto distinta das diversas casas reais ou possíveis, que são mutáveis e 

passageiras. O termo assume para Heidegger o sentido verbal de vigorar, durar 

(Währen). O controle [Ge-stell] como essência da técnica é, portanto, aquilo que 

vigora perdurando na técnica moderna com tudo o que lhe pertence 

(MACDOWELL, 2009, p. 435). 

 

A essência (Wesen) da técnica moderna consiste em restringir e reduzir este mundo a 

situações que possamos dominar e manejar sempre da mesma maneira em que planejamos, 

tornando ele (o mundo) submetido à medida do controle da vontade de poder. A Ge-stell tal 

como a τέχνη, se constitui como um destino (Geschick) do ser, porém, diferente, devido à 

reconfiguração ocorrida com a abertura no mundo moderno. A τέχνη percorre o ser enquanto 
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ser respeitando sua doação como αλεθεια. Já a técnica moderna procura percorrê-lo através do 

seu domínio sobre o ente, não o deixando ser conforme permite a τέχνη.  

 

2.3.3 A cibernética como a outra interface da Ge-stell 

 

A experiência moderna do mundo, conforme estamos demonstrando neste segundo capítulo, 

parte da plena assumidade do ente como caminho de percorrimento na busca pelo ser. No 

entanto, em meio a isso, o ser é esquecido, vira-se a ele as costas de uma maneira que nem se 

quer em questão ele é colocado. A excelência deste mundo se perfaz a partir da lógica de que 

tudo é antecipadamente assegurado através de cálculos imprescindíveis da realidade, gerando 

uma noção antecipativa do mundo, uma vez que tais cálculos são considerados infalíveis em 

sua aplicabilidade no ente. É neste sentido que, ao buscar contextualizar o mundo em que 

vivemos, se encaixa uma citação que Heidegger (A proveniência da arte e a determinação do 

pensar, [198-?b], p. 6) introduz de Nietzsche em seu texto, na qual diz que o que caracteriza o 

nosso século (e no caso o século XIX ao qual viverá Nietzsche) é a vitória do método sobre a 

ciência. O método é o percurso pelo qual a ciência, ao delimitar todas as esferas do ente, 

garante com seguridade o caminho que deve ser percorrido nele para se chegar a verdade. Não 

o trata como fenômeno, mas como algo que aprisionado a subjetividade da vontade de poder, 

está ali para saciá-la. Portanto, o aprisionamento ao ente fica evidente e dentro desse circuito 

regulador que a técnica traça previamente nenhuma questão referente ao ser é colocada. 

 

O método hoje se desenrola como cibernética, conforme Heidegger (A proveniência da arte e 

a determinação do pensar, [198-?b], p.6) coloca: “O triunfo do método desenrola-se hoje, na 

sua mais extrema possibilidade, como Cibernética”. Como para o pensador da floresta negra 

regressar à origem na busca de uma compreensão do todo da história possui uma grande 

significância na procura de compreender todos os desmembramentos históricos pelo qual 

passa uma palavra, o mesmo ele realiza com o termo cibernética, buscando entendê-lo com 

profundidade ao resgatar sua origem. Nisso, ele nos mostra que a palavra grega κυβερνήτης 

era utilizada na denominação do timoneiro (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a 

determinação do pensar, [198-?b], p. 7). Segundo a tradutora da versão que estamos usando, 

Irene Borges Duarte, em sua nota de número 6 situada na página 8 do texto, partindo de 
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κυβερνήτης, Heidegger utiliza bem dos recursos semânticos da língua alemã para esta palavra, 

ao usar Steuern que corresponde a pilotar, guiar e mandar – e Steuer que significa timão ou 

volante. É nesse sentido que se deve compreender a sociedade industrial, como comando e 

controlo. É a isso que corresponde Steuerung, condução, e do qual o projeto cibernético do 

mundo se propõe, tornando seu circuito regulador de mando, programação e fiscalização. “O 

projeto cibernético do mundo tem por base antecipativa que o traço fundamental de tudo o 

que de calculável sucede no mundo é o controlo” (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a 

determinação do pensar, [198-?b], p. 7-8). 

 

Desse modo, as experiências do mundo são controladas pela cibernética, é ela quem 

correlaciona o que deve ser vivenciado pelo homem. O circuito regulador é bem 

desenvolvido, pois aquele que o controla consegue o retorno daquilo que ele propõe para ser 

vivenciado e, nesse aspecto, ele é retroalimentado para que possa se organizar para criação do 

novo elemento a ser inserido como meio de controle. Heidegger (A proveniência da arte e a 

determinação do pensar, [198-?b], p. 8), assim entende esta questão: “O que permite controlar 

um sucesso mediante outro sucesso é a transmissão de uma notícia, é a informação. Na 

medida em que, por sua vez, o sucesso controlado remete para o que controla, informando-o, 

o controlo tem o caráter de retroalimentação das informações”. É nesse sentido que 

entendemos que a cibernética se apresenta como a outra interface da Ge-stell, isto é, como seu 

desdobramento histórico, algo que vem se perpassando e se refazendo conforme as 

reconfigurações históricas da abertura desde o seu despontar originário como τέχνη. Ambas 

(Ge-stell e Cibernética) são mecanismos de controle, domínio e mapeamento antecipativo-

regulador do ente na busca pelo ser. 

 

Nesse circuito regulador e controlador que vivemos hoje por meio da cibernética, a relação 

homem/máquina é aniquilada. As máquinas promovem todo o processo de criação, as mesmas 

se organizam bastando apenas que a informação lhe seja introduzida. Nesse sentido, não mais 

é preciso homens em volta das máquinas trabalhando, mas apenas um supervisor que verifica 

se o processo está ocorrendo adequadamente, se o maquinário opera conforme os dados que 

lhe foram introduzidos. Biemel (1996, p. 13-14) nos auxilia nessa questão: 
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Por causa do controle do circuito retroativo e da possibilidade de um sistema de 

movimento autocontrolado, é que as máquinas que trabalham automaticamente 

podem ser concebidas: mais precisamente, máquinas com a significação de 

autômatos, isto é, que controlam elas mesmas seu funcionamento. Cada vez mais, a 

automação determina os modernos lugares de produção, dos quais desaparece o 

homem como trabalhador, sendo preciso, unicamente, na qualidade de supervisor de 

funções. Hoje, quando se fala de “dinamização” na indústria, quer se nomear esta 

renúncia do homem ao trabalho. 

 

Mas, por mais que o homem seja substituído por máquinas, ele ainda possui um local nesse 

circuito regulador. Na medida em que é ele quem se relaciona com o mundo quando este é 

entendido como objeto; é ele também quem contribui na alimentação das informações para o 

projeto regulador. O problema maior passará a ser quando ele mesmo torna-se o objeto 

investigado, sob os alicerces de uma antropologia que busca aprisionar a sua definição a partir 

das descobertas oferecidas pela bioquímica e biofísica
48

, na qual buscam-se aprofundamentos 

o suficiente para um dia produzir cientificamente o homem. Todo esse assalto da estrutura 

genética do homem pelas ciências na era da cibernética, para Heidegger (A proveniência da 

arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 9), se encontram dentro da perspectiva da 

vitória do método sobre a ciência. 

 

O homem, tal como qualquer dos outros entes, torna-se um mero dente dessa imensa 

engrenagem, para qual o mundo não passa de um enorme armazém de recursos, 

cujas existências são susceptíveis de ser contabilizadas, guardadas, encomendadas, 

vendidas, negociadas. No projeto cibernético do mundo, mão-de-obra, matéria-

prima e fonte-de-energia têm exatamente o mesmo estatuto: o de existências 

(Bestand) armazenáveis, segundo as necessidades sociais de cada momento. O ser 

de cada ente – e com ele o do homem – torna-se susceptível de uma produção em 

série em função de um fim desejado e metodicamente programado (DUARTE, 2014, 

p. 82). 

 

Contrapondo a essa antropologia que se apoia em bases científicas para se apoderar do 

homem, Heidegger (A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 9), 

utiliza uma outra frase de Nietzsche na qual diz que “o homem ainda é um animal por fixar”. 

O que nos demonstra que, por mais que sejam os esforços da cibernética nessa 

retroalimentação do controle, buscando inclusive assegurar todo o domínio da espécie 

humana, ela não é capaz de realizá-lo com efetividade, porque algo lhe escapa ocultando-se 

da sua agressividade na busca de efetivação do poder. “No entanto, a Cibernética vê-se na 

obrigação de confessar que, por enquanto, ainda não é possível controlar totalmente o Dasein 
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 É esta questão que referíamos com o subtópico 2.1.1.  
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humano” (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 9-

10). 

 

Com os mapeamentos reguladores-antecipativos acerca da essência do homem que a 

cibernética traz consigo, ela o considera como um ser social. Porém, acredita-se que esta 

sociabilidade do homem dilua os aspectos de sua subjetividade, pelo fato dele conviver com 

outras pessoas. Heidegger nos mostra que o contrário acontece, pois ele (o homem) se 

estabelece em uma sociedade industrial, em que nela resplandece o ápice de sua egoidade, 

devido ao fato de através dela, o homem, em seu processo de “socialização”, percorre sempre 

os caminhos já estabelecidos pelo sistema cibernético, que procura regulamentar e direcionar 

a experiência do mundo. Com isso, o homem não sai de sua ipseidade, e em todos os 

apontamentos percorre a si mesmo, a partir do que já lhe é aberto como horizonte de 

significância sua para ser trilhado. 

 

Este suposto consiste em atribuir ao homem uma essência social. Sociedade, porém, 

significa sociedade industrial. Esta é o sujeito a que fica ligado o mundo dos objetos. 

É certo que se crê que a egoidade do homem é superada pela sua essência social. 

Mas esta essência social não despoja, de modo nenhum, o homem moderno da sua 

subjetividade. A sociedade industrial é, antes, o supremo cume da egoidade, ou seja, 

da subjetividade. Nela, o homem assenta-se exclusivamente a si mesmo e aos 

âmbitos por si institucionalmente edificados do seu mundo vivido. A sociedade 

industrial só pode ser o que é na medida em que submete à normatividade da ciência 

e da técnica científica, dominadas pela Cibernética (HEIDEGGER, A proveniência 

da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 10). 

 

Sobre esse trecho do texto de Heidegger, Biemel (1996, p. 15), nos tece um importante 

comentário, dizendo que essa é umas das poucas partes onde o filósofo nos apresenta um 

panorama de nossa sociedade, algo que não é muito típico encontrarmos em seus escritos, 

sendo mais comum entre os pensadores de viés marxista. 

 

Este é um dos poucos lugares onde Heidegger dá uma declaração acerca da forma da 

nossa sociedade. Nós não estamos acostumados a ver isto nele; este parece ser o 

privilégio de filósofos que se baseiam na interpretação marxista da história. Mas 

Heidegger não está falando da alienação do homem na sociedade no sentido 

marxista; antes, esta forma de sociedade está relacionada com a metafísica moderna 

e sua interpretação da subjetividade, o que é diferente. Quando Heidegger diz “o 

homem se remete apenas a si mesmo”, ele quer dizer que a relação com o Ser não 

mais impera. A questão de como a associação com os entes sempre se dá já numa 
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certa clareira, de que tipo de clareira se trata, e de se há uma ocultação essencial, um 

retraimento essencial, esta questão é posta entre parênteses. 

 

A sociedade industrial, que é manipulada pelo projeto cibernético, impregna no mundo e nas 

pessoas o seu modo de ver e direcionar as coisas. Procura controlar e abarcar todas as 

possíveis experiências do mundo, limitando-as a uma única rede de significância que passa a 

valer para todos. O mundo sofre, com isso, uma limitação em sua abertura, mesmo sendo 

resistente ao fechamento que as ciências lideradas pelo projeto cibernético procuram lhe 

impor. No mundo vivenciado ciberneticamente, as experiências unificantes sempre voltam 

para aquele que está no controlo, de modo que ele, a partir deste feedback que recebe, passa a 

adotar as medidas seguintes que devem ser adotadas na sociedade industrial. Criam-se os 

aspectos e os chãos as serem pisados nessa experiência do mundo, buscando previamente 

estabelecer os direcionamentos a seguir, onde todos caminharão dentro desta mesma lógica, 

não saindo de sua egoidade que se inicia com a subjetividade moderna. Para a sociedade 

industrial, “[o] critério é o sucesso, no sentido da eficiência econômica, sem considerar o que 

acontece ao homem e à natureza” (BIEMEL, 1996, p. 17). 

 

Em um tempo assombrado pelo niilismo, a cibernética para preencher esse vazio inexorável 

que tanto nos incomoda, se encarrega de ocupá-lo criando valores sejam eles científicos, 

culturais ou sociais, sempre seguindo a demanda do momento, além de utilizar deles para se 

retroalimentar, obter informações (feedback) e direcionar gostos (MICHELAZZO, 2010, p. 

171). Esse papel social ao qual se busca vincular ao homem, vem precedido ônticamente por 

relações conjunturais, isto é, não livres – vinculadas à técnica moderna como Ge-stell. É nisso 

que reside o perigo, quando o homem sedimenta sua busca pelo ser no plano ôntico, não 

considerando a diferença ontológica (die Ontologische Differenz) prevalecente entre eles 

(ente/ser). Assim, o perigo que se estabelece na técnica moderna (Ge-stell) ou em sua outra 

interface (Cibernética), é o fato de ambas percorrem no ente a busca pelo ser, além de 

manterem o homem fadado aos caminhos abertos por ambas. 
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2.4 Ali onde mora o perigo 

 

Entender a técnica moderna como um perigo pode parecer contraditório, principalmente 

quando se está de acordo com a sua visão instrumental e encantado com seu slogan do 

progresso. É assumindo essa bandeira e, mantendo o homem contido em sua circularidade que 

a técnica se apresenta como aquilo que possibilitará os avanços a humanidade levando-nos a 

acreditar que, por meio disso, iremos ter uma vida melhor. Há pessoas que às unhas e dentes 

lhe defendem, criando inúmeras justificativas para viabilizar o “progresso”, já outras são mais 

cautelosas e, mesmo sem entender onde habita o perigo, possuem consciência de que a 

intervenção da técnica moderna na natureza não causa todo este avanço. Em muitos casos não 

se sabe onde habita o perigo porque ele é algo que, tal como a essência (Wesen) da técnica, se 

mantém oculto e, por meio de uma visão instrumental dela, ambos não se desvelam. 

 

Dito de outro modo, o perigo da técnica não está nos resultados técnicos e nos 

objetos técnicos que nos cercam e que parecem assustadores, mas o bloqueio gerado 

pela essência moderna da técnica, que repousa na armação [Ge-stell]. Nesse sentido, 

o perigo não é visível, não está nas máquinas, todavia, no sistema de pensamento 

que as alicerça (WERLE, 2011, p. 107). 

 

É a partir do entendimento de que a técnica não é consequência da nossa intervenção na 

natureza e, lançando-a no horizonte da ontologia que se passa a entender onde habita o perigo. 

O perigo está em virar as costas para o desvelamento (αλεθεια) mais originário do ser e se 

sedimentar no plano ôntico ao se esquecer da diferença ontológica (die Ontologische 

Differenz) que prevalece na relação entre ser e ente. A técnica, como estamos podendo 

perceber ao longo deste capítulo, é decorrência de um decurso histórico das manifestações do 

ser aliado à decisão de cada mundo histórico na reconfiguração deste develamento 

(CASANOVA, 2006, p. 125). 

 

A técnica moderna é a consolidação de um processo de busca pelo ser surgido na τέχνη grega, 

só que, nessa, ele é respeitado em sua manifestação e, a diferença ontológica prevalece; já 

naquela, é procurado no ente. Ambos são o esforço para responder à pergunta que abre a 

nossa existência “porque existe afinal o ente e não o nada?”, conforme já mencionamos 
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anteriormente neste trabalho
49

. Porém, na técnica moderna, a cada vez mais este horizonte é 

fechado no ente. “Seja qual for o modo em que possa imperar o destino do desabrigamento 

[desvelamento], o descobrimento, no qual tudo o que é sempre se mostra, abriga o perigo de o 

homem se equivocar junto ao que está descoberto [desvelado] e falseá-lo” (HEIDEGGER, A 

questão da técnica, 2007b, p. 389). 

 

É na circularidade desse processo que se fecha em si, que a técnica moderna leva o homem a 

ver tudo como fundo de reserva, onde a vontade de poder pode imperar e consolidar o 

processo da vontade e do poder que percorrem ambos sobre si. Desse modo, o próprio homem 

se torna disponível (Bestand) para ser material de pesquisa nos avanços genéticos
50

, pois tanto 

a subjetividade quanto a objetividade foram deterioradas pela vontade de poder que passa a 

imperar sobre a terra e a dar os direcionamentos da técnica moderna, em que o desvelamento 

(αλεθεια) originário é abandonado. 

 

A Bioquímica descobriu nos genes da célula germinal o plano da vida. É o programa 

de desenvolvimento inscrito nos genes, a prescrição aí armazenada. A ciência 

conhece já o alfabeto desta prescrição. Fala-se do “arquivo de informação genética”. 

Nesse conhecimento radica a expectativa segura de poder um dia chegar a ter mão 

na capacidade de fabricar e cultivar (Herstellbarkeit und Züchtung) técnico-

cientificamente o homem (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação 

do pensar, [198-?b], p. 9). 

 

O perigo nos cega de uma visão fenomenológica das coisas, onde elas podem ser em seu 

desvelamento (αλεθεια), criando em nós a sensação de que tudo o que existe somente o é na 

medida em que é feito pelo homem, em tudo o homem se experimenta. O desvelamento 

provocado pela técnica moderna certamente nos emite asserções corretas, mas o que é correto 

não pode ser confundido com o verdadeiro, conforme dissemos anteriormente com as palavras 

do pensador da floresta negra neste trabalho
51

. Aí consiste o perigo, no verdadeiro ser 

substituído pelo correto. 
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 Presente na página 50.  
50

 Embora nas pesquisas genéticas não se consiga o acesso à essência do Dasein humano, conforme colocamos 

no subtopico anterior a este tópico, isto não inválida o fato de o homem já se encontrar dentro da lógica que a 

Ge-stell lhe impregna de ver tudo como disponibilidade (Bestand), inclusive ele mesmo, quando se torna o 

objeto da pesquisa científica. 
51

 Presente na página 74 deste trabalho.  



92 
 

 

Ao mesmo tempo, o descobrimento [desvelamento], segundo o qual a natureza se 

apresenta como um contexto efetivo e calculável de forças, pode, certamente, 

permitir asseverações corretas, mas justamente por meio deste resultado pode 

permanecer o perigo de em todo o correto se retrair o verdadeiro (HEIDEGGER, A 

questão da técnica, 2007b, p. 389). 

 

Assim, a “armação” (Ge-stell) ao direcionar o homem para o desvelamento que tem como 

princípio o desafio (Herausforden), afasta-o do desvelamento (αλεθεια) originário que tem 

como escopo a οίησις, isto é, eclosão do ser. Onde impera a “armação”, o desvelamento 

segue o princípio da exatidão do homem sobre o ente, impedido o acesso ao verdadeiro. Logo, 

às máquinas e aparelhos técnicos que podem inclusive provocar a morte não são a ameaça ao 

homem; a verdadeira ameaça já adentrou no homem, porque com o domínio da Ge-stell, a 

entrada e escuta da  αλεθεια, que é um desvelar mais originário já se encontra ameaçada. 

Portanto, o perigo extremo está onde impera a “armação”. 

 

A ameaça dos homens não vem primeiramente das máquinas e aparelhos da técnica 

cujo efeito pode causar a morte. A autêntica ameaça já atacou o homem em sua 

essência. O domínio da armação ameaça com a possibilidade de que a entrada num 

desabrigar [desvelar] mais originário possa estar impedida para o homem, como 

também o homem poderá estar impedido de perceber o apelo de uma verdade mais 

originária [αλεθεια]. Assim, pois, onde domina a armação, há perigo em sentido 

extremo (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 390). 

 

Em todo esse posicionamento do nosso filósofo sobre a questão da técnica, uma coisa há de 

ficar claro para nós: Heidegger não é um tecnofóbico. Em todo o seu discurso sobre o tema, 

ele não se posiciona contrário aos avanços tecnológicos e científicos que temos, mas sua 

preocupação é com a essência (Wesen) escondida que reside por detrás desse processo, algo 

que se inicia na Grécia antiga e que vai tomando reposicionamentos ao longo da tomada de 

posição do homem frente ao ente, o que provoca a formação de uma humanidade que a cada 

vez mais se distancia da origem ao percorrer outros caminhos em sua busca. “A armação 

impede o aparecer e imperar da verdade. O destino, que no requerer manda (Schickt), é, 

assim, o extremo perigo. A técnica não é o que há de perigoso. Não existe uma técnica 

demoníaca, pelo contrário, existe o mistério de sua essência” (HEIDEGGER, A questão da 

técnica, 2007b, p. 390).  
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O que ele busca é o desencobrimento dessa questão que se mantém oculta, principalmente 

quando se percorre sua essência na instrumentalidade, para que, a partir disso, possa a 

problemática ser reposicionada. No tópico seguinte, passaremos a pensar em como fica a arte 

dentro desse mundo de perigo proposto pela tecnologia moderna, e se ela continuaria ou não 

como um meio de expressão da verdade originária (αλεθεια), conforme o primeiro capítulo 

deste trabalho nos mostrou. 

 

2.5 A arte em tempos de perigo  

 

2.5.1 Migração para a estética 

 

A estética é algo tipicamente moderno, consequência do mundo empreendido como imagem 

pelo sujeito que se assume em sua autonomia. A arte na modernidade passa a ser abordada a 

partir desse horizonte, não mais sendo consequência de uma inspiração divina como 

pensavam os medievais, e nem de imitação como pensava Platão que, devido a isso, colocava-

a como distante da verdade
52

. Nisso, a arte passa a ser vista a partir da vivência humana, meio 

de expressão de sua subjetividade, fonte de gozo e fruição, tornando-se mais um entre os 

outros objetos que são apreendidos pela vontade subjetiva do homem moderno. 

 

Uma terceira manifestação da época moderna, igualmente importante, reside no 

processo por meio do qual a arte entra para o domínio da estética. Isto significa que 

a obra de arte se transforma em objeto de uma vivência. Do mesmo modo, a arte 

passa a equivaler a uma expressão da vida humana (HEIDEGGER, A época das 

imagens de mundo, [198-?], s/p.). 

 

Por mais que na modernidade ao adentrar para o campo da estética a arte possa ter tido uma 

autonomia, comparada à compreensão dos outros períodos (JIMENEZ, 1999, p. 84-85), 

devido não ter de seguir seja um projeto político como em Platão ou uma religiosidade como 
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 Na metafísica platônica a arte estaria distante da verdade devido a ser imitação da imitação. Para Platão o 

mundo sensível seria copia de um mundo inteligível (mundo das ideias), e o que a arte imita (μίμησις) são as 

coisas do mundo sensível, portanto estaria distante da verdade por ser cópia da cópia. Uma boa referência sobre 

esta questão, temos em Jimenez (1999, p. 203-205).  
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se tinha entre os medievais cristãos, ela agora passa a ser submetida à vontade subjetiva do 

homem moderno, fazendo parte de um projeto de expansão e domínio sobre os entes no 

ocasionamento de uma visão de mundo. A maneira em que a estética passará a lidar com as 

obras de arte, será por meio do campo relacional sujeito/objeto, onde elas passam a ser objetos 

para realização do sujeito que imprime sua vontade de poder sobre os entes
53

.  

 

Com esta migração da arte para o campo da estética na modernidade, vista agora a partir de 

uma objetividade, sedimenta-se a perda de sua capacidade ontológica de fundar mundo, 

conforme vimos no primeiro capítulo deste trabalho através do exemplo do templo grego. É 

nesse sentido que o nosso filósofo enfrenta a morte da arte sentenciada por Hegel, conforme 

ele coloca em seu posfácio de A origem da obra de arte. É importante estarmos atentos que, 

para ele, arte é instalação (Auf-stellung) e não representação (Vor-stellung), a obra 

instala/funda mundo sobre a terra, e sendo entendida pela via da representação, como um 

objeto de vivência estética onde ocorrem a fruição e gozo das vontades do sujeito, acontece a 

sua deterioração.  

 

A estética toma a obra de arte como um objeto, a bem dizer como um objeto da 

αισθησις, do perceber sensorial em amplo sentido. Hoje, chama-se esse perceber de 

vivenciar. O modo como o homem vivencia a arte deve dar esclarecimento sobre sua 

essência. A vivência é a fonte doadora de medida, não só para o prazer estético, mas 

também para o criar da arte. Tudo é vivência. Porém, a vivência é talvez o elemento 

no qual a arte morre. O morrer avança tão lentamente, que precisa de alguns séculos 

(HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 60). 

 

Conforme podemos perceber nesta citação, a morte da arte não significa que obras de arte não 

são mais produzidas, mas que ela perdeu sua dimensão ontológica, sua capacidade de instalar 

(Aufs-tellung) mundo. É nesse sentido que Vattimo (1987, p. 46) entende essa questão, nos 

mostrando que se trata de um acontecimento no plano histórico-ontológico (Geschichte des 

Sein) em que nos movemos.  

 

Tal como o conjunto da herança metafísica, também a morte da arte não pode ser 

entendida como uma noção, da qual se possa dizer que corresponde ou não a um 
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 Há outros temas também alusivos dentro dessa problemática, como por exemplo, a questão do Belo, o juízo de 

gosto, e outras problemáticas do contexto, conforme situamos na nota 6, presente na página 20 deste trabalho. 
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estado de coisas, ou que é mais ou menos contraditória, logicamente, e que se pode 

substituir por outra ou de que se pode explicar a origem, o significado ideológico, 

etc. É antes um acontecimento que constitui a constelação histórico-ontológica em 

que nos movemos. Esta constelação é um entrelaçamento de acontecimentos 

histórico-culturais e de palavras que lhe pertencem, os descrevem e co-determinam. 

Neste sentido, geschicklich, destinal, a morte da arte é algo que nos diz respeito e 

com o que temos de contar.
54

 

 

 A arte sendo vista agora a partir do horizonte moderno segue suas regras, e a ontologia que 

entre os gregos estava no primeiro plano vai se configurando em segundo, dando lugar à 

epistemologia, algo típico do período moderno que, no fundo, procura responder a mesma 

questão surgida e debatida pela ontologia grega
55

. Logo, a arte é enquadrada no esquema 

moderno de conhecimento das coisas e o par conceitual matéria/forma que direciona esse 

conhecimento também embasará a estética. Cada vez mais dentro do contexto moderno, o 

grande artista ou a grande obra, é aquela que melhor demonstra os melhores conhecimentos e 

a melhor aplicação dos mesmos nas formas e materialidades que compõe a obra. Portanto, é 

nesse sentido que de uma questão ontológica, a arte passa para uma epistemologia, isto é, 

mecanismo de desempenho e conhecimento do uso das formas e do emprego das formas na 

materialidade.  

 

Se na epistemologia moderna o par conceitual passa a fundamentar o modo de percorrer o 

ente na busca pelo conhecimento, ele também passará a conduzir às produções. A obra de arte 

no campo da estética os tem como direcionamento para a criação de suas produções. Como o 

objetivo da obra passa a ser a satisfação do sujeito, esse tem o par matéria/forma como os 

guias que lhe proporão as proporções “corretas” na fruição da obra. O interessante é que com 

a obra de Van Gogh, que refletimos no nosso primeiro capítulo, Heidegger problematiza toda 

essa questão. 

 

Primeiro, ele nos mostra que o esquema conceitual matéria/forma não dá conta da coisidade 

da coisa, conforme vimos. E, mais do que isso: mostra como a maneira moderna de lidar com 

as obras a partir da estética é instrumental. O fato é que o par conceitual não dá conta do 

fenômeno arte, precisando essa ser vista pelos caminhos da origem, algo que nosso filósofo 
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 Grifo nosso. 
55

 Questão essa que se encontra presente na página 50 deste trabalho.  
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realiza em seu ensaio, conforme vimos no primeiro capítulo. Heidegger (Nietzsche I, 2007d, 

p. 74), nos mostra que na filosofia grega (Platão/Aristóteles) o par matéria/forma era 

constituído para se pensar o ente, pois, entre eles não existia estética, a arte era compreendida 

no âmbito da τέχνη. Já na modernidade, o par conceitual não apenas é adotado para se pensar 

a questão do conhecimento, mas também é apanhado pela estética na delimitação das 

produções artísticas para serem condicionadas ao gozo subjetivo. 

 

Por esse tempo, na época de Platão e Aristóteles, foram cunhados no contexto da 

estruturação da filosofia como um todo os conceitos fundamentais que futuramente 

passaram a delimitar o campo de visão de todo questionamento sobre a arte. Nesse 

caso, temos, por um lado, o par conceitual υλη-μορφη, matéria-forma. Esta 

diferenciação tem sua origem na concepção do ente que é levada a termo em vista de 

seu aspecto. 

 

Já no texto A questão da técnica, Heidegger (2007b, p. 377-380), mostra-nos a partir de sua 

reflexão sobre as quatro causas aristotélicas, dentre as quais o par matéria/forma se encontra, 

seu pertencimento à concepção originária da verdade, fazendo parte da αλεθεια. Ao mostrar-

nos o comprometimento que uma causa tem com a outra no ato de produzir, que nesse sentido 

assume o de desvelar, ele nos fala que todo esse ocasionar algo da não presença para a 

presença, os gregos nomeavam como αλεθεια, um produzir poético (οίησις) comprometido 

com a φύσις. 

 

Mas como acontece o produzir, seja na natureza, na obra do artesão ou na arte? O 

que é produzir, por onde atua o quádruplo modo de ocasionar [as quatro causas]? O 

ocasionar interessa à presença do que a cada vez aparece no produzir. O produzir 

leva do ocultamento [velamento] para o descobrimento [desvelamento]. [...] Os 

gregos têm para isso a palavra αλεθεια. Os romanos traduzem por “veritas”. Nós 

dizemos “verdade” e a compreendemos costumeiramente como exatidão da 

representação (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 380). 

 

Nesse sentido, o questionamento heideggeriano é sobre os rumos que a υλη-μορφη tomaram, 

juntamente com o reposicionamento da questão da verdade na era moderna conforme a 

reconfiguração histórica da abertura. Destarte, tendo em vista a arte a partir da origem, torna 

possível compreender o seu desembocar na metafísica subjetiva da estética, nessa recolocação 

do mundo feito imagem pelo homem moderno. 



97 
 

 

Outra questão que é colocada através da pintura dos sapatos é a μίμησις platônica, outro 

conceito clássico da estética e que o par matéria/forma presta reverência. Van Gogh é o pintor 

que rompe com a μίμησις, em suas pinturas, as coisas são como se manifestam, isto é, 

reassumem a sua dimensão ontológica, pois, seu intuito não é representá-las (Vor-stellung). 

“Pelo mesmo motivo que quando pinto camponeses, quero que eles sejam camponeses, pela 

mesma razão, quando são putas que tenham uma expressão de putas” (VAN GOGH, 2014, p. 

173). 

 

Portanto, com o exemplo dos sapatos da camponesa, o pensador da floresta negra questiona, 

além da epistemologia moderna, a estética. Com o templo grego, além de outras questões já 

mencionadas, a capacidade de instalar mundo (Auf-stellung), algo que a obra de arte perde na 

modernidade ao ser inserida na estética. A arte, na perspectiva heideggeriana, não pode ser 

assumida como um setor da estética, por isso, seu questionamento parte da origem dela, 

porque é assim que será possível restituí-la de sua força originária, isto é, de ser portadora da 

verdade que possibilita um rasgo na história, porque quando a arte coloca em obra a verdade, 

a história é redimensionada. 

 

Assim, a arte não pode ser assumida simplesmente de modo positivo como um setor 

alternativo à metafísica tradicional. Pelo contrário, é necessário questioná-la em sua 

origem, isso significa enfrentar o problema da téckne e da poiesis, a partir do modo 

como essas categorias se firmaram inicialmente entre os gregos e foram assumidas 

pela metafísica da subjetividade. Somente assim será possível restituir a força 

originária da arte como doadora de sentido e, ao mesmo tempo, impedir sua 

usurpação pela subjetividade moderna [...]. Não obstante, o fato de a arte ser o 

último reduto de manifestação do esquecimento do ser permite também pensá-la 

como o lugar onde será possível remontar ao fio perdido da metafísica ocidental 

(WERLE, 2006, p. 84). 

 

2.5.2 Sedimentação no plano ôntico 

 

A técnica moderna, como vimos, torna-se a sedimentação do horizonte ao plano ôntico. 

Através dela, o homem a cada vez mais se encontra delineado nesse mapeamento de busca 

pelo ser. Para Heidegger, ao falar de arte no mundo moderno, é preciso que tenhamos em 

vista nossa condição historial, e essa é marcada pela entrega do homem ao ente, na busca de 
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dominá-lo a cada vez mais para satisfação da vontade de poder. A arte passa a seguir esta 

lógica, o que antes era uma instalação (Auf-stellung) de mundo e, registro do acontecimento 

epocal do ser (αλεθεια), torna-se agora meio de propagação do ente, como caminho de 

realização da vontade de poder.  

 

A arte consuma
56

 nessa época sua essência metafísica até aqui. O sinal disto é o 

desaparecimento da obra de arte, ainda que não da arte. Essa torna-se um modo da 

consumação da maquinação na construção total do ente para a disponibilidade 

[Bestand] incondicionadamente segura daquilo que é instaurado. O criado recoloca-

se, de maneira diversa da que se dava até aqui, totalmente no “ente” – a “natureza” e 

o “mundo” público; e isto não como parte integrante, mas como uma forma 

essencial de efetivação de sua maquinação (HEIDEGGER, Meditação, 2010, p. 31). 

 

A arte na modernidade, seguindo o fio condutor da técnica que leva o homem a cada vez mais 

se codificar no ente, torna-se um modo de consumação (eclosão) da maquinação
57

, 

empenhada na construção do ente como disponibilidade (Bestand) para satisfação da vontade 

de poder. A produção (Hervorbringen), e não somente a artística, é totalmente voltada para o 

ente, e não conforme era a produção grega, que era poética (οίησις) e voltada para o ser. 

Nesse sentido, “[o] verbo para a produção técnica atual é, por conseguinte, segundo 

Heidegger, her-aus-forden, não her-vor-brigen, e tem o tom de extração forçada, do projeto 

de dominação, do desafio, do avassalamento” (LYRA, 2014, p. 187). 

 

Nessa entrega da arte a factibilidade do ente, se concretiza o pleno abandono do ser, 

desaparecendo a possibilidade de se buscar um sentido ontológico por detrás dela para além 

do sentido ôntico ao qual ela serve. Ela não é mais  τέχνη, entendida no sentido grego de 

comprometimento com o ser, mas técnica no sentido do projeto moderno de solidificação do 

ente. As produções artísticas modernas se encontram comprometidas com esse projeto, de 

                                                           
56

 Pouco antes de onde se localiza esta citação, Heidegger (Meditação, 2010, p. 27) define a consumação como 

sendo: “Consumação significa aqui o simples apoderamento irrestrito e, por isto, isento de enredamentos da 

essência da época. A consumação não é, portanto, um mero agregado de um período que ainda está faltando e, 

por isto, também não o transcurso daquilo que no fundo já é conhecido. A consumação traz consigo muito mais o 

que há de derradeira e extremamente estranho no interior da época, que não termina com ela”.  
57

 Maquinação para Heidegger (Meditação, 2010, p. 18) é: “Maquinação significa aqui a factibilidade do ente, 

uma factibilidade que a tudo faz e constitui de tal modo que nela, pela primeira vez, se determina a entidade do 

ente abandonado pelo seer (e pela fundação de sua verdade)”. 

O tradutor do texto Marco Antônio Casanova, nos diz na nota de número seis da referente página citada que, o 

termo alemão Machenschaft (Maquinação) é utilizado por Heidegger em relação com o verbo Machen, que 

significa fazer. Assim, Machenschaft seria o processo de transformação da totalidade em algo factível, 

autonomizando a estrutura que acompanha incessantemente o modo de instauração desse processo. 
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expansão do plano ôntico em confluência do mundo entendido como imagem que o sujeito 

cria e estabelece para si. 

 

Por exemplo, a feitura de “poemas” e “dramas”; as obras musicais correspondentes; 

os “quadros” e “esculturas”. O que a arte produz não são tais obras e de modo algum 

obras no sentido da história do seer: obras que instauram uma clareira do seer, em 

cujo ser o ente poderia pela primeira vez se fundar; as produções são “instalações” 

(formas do erigir do ente); “poesias” são “manifestações”, proclamações no sentido 

de anúncios do já ente em meio à esfera pública normativa que a tudo assegura. 

Palavra, som, imagem são meios de articulação e movimento, de animação e 

concentração das massas, em suma, da organização (HEIDEGGER, Meditação, 

2010, p. 32). 

 

Com isso, se explica a postura do nosso autor com certas obras de arte como, por exemplo, o 

cinema, que em sua concepção é um meio de propagação e solidificação do ente. Trata-se de 

ser um meio de levar às pessoas a estarem condicionadas a essa visão de mundo que surge 

com a modernidade. Tudo se resume e conflui para o ente, as decisões não mais são voltadas 

para o ser, mas para a integridade do ente. O campo relacional do homem se realiza na busca 

desenfreada pela concretização da realização do poder no ente, e a arte passa a contribuir com 

isso e não mais com a reaproximação do homem com o ser. 

 

Não são os filmes que são Kitsch, mas aquilo que, em função da maquinação do 

vivenciar, eles têm a oferecer e difundir como algo digno de ser vivenciado. Com o 

desaparecimento maquinacionalmente necessário das obras de arte com a sua 

essência até aqui, o Kitsch que provém de sua imitação perde seu conteúdo e se 

torna autônomo e, enquanto tal, até mesmo impassível de ser experimentado. Kitsch 

não é arte “ruim”, mas o melhor saber-fazer, só que um saber-fazer voltado para o 

vazio e para o inessencial, o que, então, a fim de assegurar para si uma significação, 

pede o auxílio da propaganda pública de seu caráter simbólico (HEIDEGGER, 

Meditação, 2010, p. 32-33). 

 

Conforme vemos através da citação, o problema de Heidegger não é com a tecnologia e o 

maquinário que se envolve no desenvolvimento de um filme, mas com a temática a que se 

propõe a abordar, tornando se local de sedimentação do ente. Se o sentido a ser passado 

estivesse comprometido com o ser em seu acontecimento e doação nas obras de arte, o 

filósofo certamente não levantaria tal problemática que tenciona a arte atual. Assim, tal como 

ele não é contra o desenvolvimento técnico, conforme mostramos, mas aquilo do qual se 

estaria em função; o mesmo acontece com artes como o cinema e a fotografia. Essa última é 
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colocada por ele, inclusive, como o que direciona a nova conduta social, em uma planificação 

a cada vez maior do ente (HEIDEGGER, Meditação, 2010, p. 32). 

 

Quando a arte assim está entregue a esses novos mecanismos que direcionam os conteúdos de 

sua produção (no sentido de percorrer o ente conforme a técnica moderna nos obstrui), ocorre 

a sua morte, enquanto impossibilidade de instalação (Auf-stellung) do mundo, seu 

comprometimento passa a ser só com os meios mercadológicos condizentes com esse mundo, 

por isso, se sedimenta ao plano ôntico, sem abertura da dimensão ontológica (de onde vem 

sua capacidade de instalar mundo). 

 

Morte da arte não é só o a que podemos esperar da reintegração revolucionária da 

existência; é a que de facto vivemos já na sociedade da cultura de massas, em que se 

pode falar de estetização geral da vida, enquanto os media, que distribuem 

informação, cultura, entretenimento, mas sempre segundo critérios gerais de beleza 

(atração formal dos produtos), assumiram na vida de cada um o peso infinitamente 

maior que em qualquer época do passado. Identificar a esfera dos media com o 

estético pode suscitar algumas objeções; mas deixa de ser tão difícil admitir uma tal 

identificação se se tem em conta que, para lá de e mais profundamente que distribuir 

informação os media produzem consenso, instauração e intensificação de uma 

linguagem social comum (VATTIMO, 1987, p. 48). 

 

Nessa lógica que a técnica moderna impregna os museus não mais são locais de conservação 

do passado, não são construídos passo a passo conforme o fluxo da história, mas algo que, 

seguindo a vontade de poder, percorrem o que dita o planejamento maquinacional em seu 

direcionamento ao ente na exposição dos números calculados de seu projeto (HEIDEGGER, 

Meditação, 2010, p. 33-34). As produções artísticas vão se tornando dispositivos da técnica 

na prestação de serviço ao ente. A vontade de poder que rege internamente isto nunca deve vir 

à tona, mas ser inserida internamente nas necessidades e medidas públicas, ao modelar as 

vontades populares a percorrerem o ente. Assim, tudo é planejado de modo que gere vontades 

no sujeito, e o sujeito da vontade de poder lida com isso a seu favor para criar outras vontades 

na realização de sua vontade. Em outras palavras, ele provoca as demais vontades, gerando 

necessidades de algo nelas, conforme determina a sua própria vontade. É aí que a arte pode ter 

um papel importante, como meio de propagar essas vontades a serem geradas, conforme faz o 

círculo vicioso do mercado. Logo, o problema heideggeriano com o cinema seria muito mais 

com aquilo que os filmes transmitem do que com o maquinário que temos em sua volta na sua 

produção. 
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As produções da arte têm inteiramente o caráter da “instalação”, de um dis-positivo 

já erigido com vistas ao ultrapassamento planejador, factível do ente a ser dominado, 

um dispositivo que, por seu lado, nunca deve ir à tona enquanto tal, mas deve se 

“inserir” “organicamente” na “paisagem”, nas necessidades e medidas públicas; 

neste caso, aquilo em que as produções se inserem é visto de acordo com a essência 

maquinacional dessas produções, isto é, a “paisagem” é vista de antemão 

“tecnicamente”, de modo que os construtos “técnicos” também concordam, então, 

com ela (HEIDEGGER, Meditação, 2010, p. 34). 

 

Com isso, a arte passa a ser o desenvolvimento dos modos de representação (Vor-stellung) e 

produção (Herausforden) do ente, daquilo que a técnica garante asseguramento para tornar-se 

campo de atuação da vontade de poder do sujeito, só demarcando como coisal aquilo que 

tecnicamente já foi planejado e assegurado pelo cálculo. A arte assume o erguer-se do ente, e 

devido a isso na modernidade ela não mais tem o poder de ser uma decisão historial como 

outrora era que ao colocar o ser em acontecimento, provocava um rasgo na história 

redimensionando as questões e sedimentações do plano ôntico. 

 

Portanto, uma meditação sobre a essência da arte foi necessária, conforme estamos realizando 

neste sub-tópico. Essa meditação precisa colocar em decisão a transformação da essência da 

arte na era moderna, essência essa que segue o mapeamento do ente. O que se busca não é 

inverter a estética, conforme fez Nietzsche ao inseri-la no campo de afirmação da vida 

(HEIDEGGER, Nietzsche I, 2007d, p. 66-67), mas sua superação ao vê-la a partir do 

horizonte da origem, conforme realiza o pensador da floresta negra em seu ensaio A origem 

da obra de arte. Refletida a partir da origem, percebe-se que ela é um acontecimento do ser, 

isto é sua produção (οίησις), enquanto doadora de sentido e remodelamento da história. 

 

Uma tal meditação decisional sobre a arte encontra-se fora de toda teoria da arte, 

razão pela qual a superação da estética não pode permanecer senão uma tarefa 

provisória, além de facilmente mal-interpretável, uma vez que leva à ideia de que se 

deveria apenas variar e alterar a estética por meio de uma consideração diversa. Por 

isto, também não se trata de acentuar a “obra em si” em contraposição ao artista e 

àquele que acolhe e às duas circunstâncias e conexões efetivas históricas 

condicionantes; pois mesmo esse acento não precisa sair do âmbito da arte 

metafisicamente experimentada; a obra só é apreendida aí como objeto. 

A questão em termos de história do seer acerca da “obra” conquista, no entanto, um 

sentido totalmente diverso, logo que a obra é vista e sua essência conjuntamente 

com o seer mesmo e a fundação de sua verdade. A própria obra preenche agora a 

tarefa essencial de desdobrar concomitantemente aquela decisão para o seer. 
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A obra não é mais um objeto sim-bólico
58

, nem instalação do erigir do ente, mas 

clareira do seer enquanto tal, uma clareira que contém a decisão por uma outra 

essência do homem (HEIDEGGER, Meditação, 2010, p. 37-38). 

  

A técnica é o que contribui para a morte da arte, morte essa que anunciamos no subtópico 

anterior. A morte não é a aniquilação da arte, com também já dizíamos, mas um estado de ser 

que a arte assume na era da técnica. Logo, a morte é um adjetivo para a arte, um estado de ser 

temporário pelo qual ela passa na era da técnica (ANDRADE, 2010, p. 67). No subtópico 

seguinte, passaremos a desenvolver a questão de como se configura a arte na era da outra 

interface da Ge-stell. 

 

2.5.3 Que se passa com a arte hoje no mundo cibernético? 

 

Heidegger ([198-?b], p. 6), em seu texto A proveniência da arte e a destinação do pensar, 

questiona em que condições se encontra hoje a arte, e quais os direcionamentos ela segue, se 

ainda permanece vinculada a sua origem, enquanto expressão da verdade (αλεθεια) ou não. 

Isso porque, as obras na Grécia originária mantinham essa vinculação com a verdade. 

 

Há ainda hoje, dois milénios e meio depois, uma Arte que se encontre perante a 

mesma solicitação que a Arte de antanho, na Hélade? E, se assim não for, de que 

âmbito provém a solicitação a que responde a Arte moderna em todos os seus 

campos? As suas obras já não se originam nas fronteiras que cunham um mundo de 

povos e nações. Pertencem à universalidade da civilização mundial. A sua 

concepção e instalação são projetadas e guiadas pela técnica científica. 

 

Conforme evidencia a citação acima, a arte hoje segue as possibilidades de mundo que lhes 

são fornecidas pela técnica moderna. Porém, isso implica em algumas situações: Conforme 

caminharam as reflexões do nosso segundo capítulo, ficou perceptível que a técnica moderna 

provoca uma limitação na experiência da abertura do mundo. O mundo (Welt) que é 

constituído por uma abertura do qual nem a terra (Erde) por meio do combate ontológico que 

                                                           
58

 O tradutor nos acentua na nota de número quatorze presente na página citada, que Heidegger hifeniza o termo 

alemão Sinnbild, que normalmente é traduzido por símbolo. Com a hifenização, sua intenção é chamar a atenção 

para a formação da palavra, onde Sinnbild é uma imagem (Bild) dotada de sentido (Sinn).  
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com ele (mundo) trava na obra de arte consegue o seu fechamento.
59

 Porém, quando abafado 

pela experiência moderna do mundo que tem como cunhagem as descobertas científicas, o 

mundo vivencia limitações em sua abertura. Nesse sentido, ao invés de se constituir como 

local (caminho) de abertura para que o ser se expresse em seu desvelamento (αλεθεια), a obra 

de arte vista a partir do seu seguimento a técnica moderna, torna-se um sistema de 

retroalimentação e sedimentação do ente,
60

 mantendo-se distante do ser. Assim, à origem (o 

seu comprometimento com o ser, conforme colocamos no primeiro capítulo deste trabalho) 

fica esquecida, abandonada, pois a arte segue agora outros direcionamentos, tal como 

acontece com a técnica moderna comparada com a τέχνη. “De fato, o mundo grego é a origem 

da história europeia, mas esta história se distanciou essencialmente do mundo grego, se é que 

não rompeu com ele completamente” (BIEMEL, 1996, p. 15). 

 

O fato é que a arte tornou-se técnica. Com isso, não queremos dizer que ela se encontra em 

uma fase avançada de pleno domínio das teorias artísticas, do manuseio dos utensílios ou 

sequer das matérias-primas utilizadas para sua confecção. O que queremos afirmar é: o 

projeto tecnológico do mundo passa também a delinear as produções artísticas, não mais 

trazendo em suas produções o vínculo originário (ser/homem) presente na arte grega. Seus 

caminhos não mais mantêm o rastro ontológico com os deuses, mas estão comprometidos e 

voltados para os delineamentos desse mundo, que resume a uma sedimentação ôntica, 

conforme descreve a técnica moderna.  

 

A arte tornou-se técnica. Não se refere isto propriamente a que se tenha 

transformado no mero domínio técnico de utensílios, matérias-primas e teorias 

estáticas, mas sim a que o projeto tecnológico-cibernético do mundo rege também, 

necessariamente, a própria criação artística e que, portanto, já não pode ser o vínculo 

originário do ser-homem que os gregos viam em φύσις, em τέχνη, em οίησις o que 

nela se manifesta. A arte dos nossos dias, admitida, exigida e legitimada pela 

engrenagem civilizacional do nosso mundo poente – a arte-técnica atual – não pode 

já espelhar o fulgor súbito do raio que sacode a noite, mas o longo e cómodo dia 

ininterrupto da luz elétrica a domicílio (DUARTE, 2014, p. 83-84). 
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 Isto foi demonstrado no primeiro capítulo do nosso trabalho no tópico 1.4. 
60

 É esta implicação que procuramos mostrar no subtópico anterior. 
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É nesse sentido que ocorre a maneira questionadora de Heidegger sobre determinados 

conteúdos de certas expressões artísticas
61

 e, de sua relação e decorrência com o projeto 

tecnológico do mundo, (Ge-stell). De uma arte que outrora (como se tinha, por exemplo, na 

Grécia antiga
62

) mantinha sua vinculação originária com a verdade do ser (αλεθεια), isto é, se 

colocava no plano ontológico das questões, passa agora a configurar no plano ôntico das 

demandas, ou seja, no percorrimento e busca pelo ser no ente. No seio da sociedade atual, que 

se configura e constrói conforme os direcionamentos que o projeto cibernético do mundo lhe 

dita
63

, a arte se torna um mecanismo de imposição de gostos e controle. Dela, passa a se servir 

para ditar gostos e direcionar o seguimento do momento. Sua outra função que passa a exercer 

dentro dessa sociedade, é a de fornecer um feedback das reações das pessoas que compõem a 

essa sociedade sobre o conteúdo proposto. Com isto, e conforme demonstramos neste 

capítulo, se o projeto tecnológico está comprometido com o ente e, se isso prossegue na era da 

cibernética enquanto a outra interface da Ge-stell, logo, a arte está também comprometida 

com tais projetos, ou seja, percorrendo e propondo o plano ôntico no lugar do ontológico. 

 

Nessas sociedades industriais que se fundam e se apoiam no projeto cibernético, a 

implementação da arte fica sujeita a tal lógica, tornando-se ela objeto de negócio, produto de 

consumo, valor de troca, material informativo (Feedback). Se assim é determinado e mapeado 

antecipadamente o campo da produção artística, podem as obras de arte continuar a ser obras, 

conforme seu sentido originário? O que até aqui desenvolvemos não nos deixa dúvidas de 

que a resposta é não. 

 

Até porque, Heidegger (A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 12), 

através de inúmeras questões que ele levanta sobre o que se passa com a arte no seio da 

sociedade cibernética e que aqui valem ser citadas, nos ajuda ainda mais a traçar o panorama 

da arte na era da sociedade industrial e de sua herança perdida, enquanto guardiã da verdade 

do ser (αλεθεια). 

 

                                                           
61

 Conforme dissemos no subtópico anterior a este. 
62

 No capítulo seguinte procuraremos trabalhar essa questão, do comprometimento da arte helênica com o 

desvelamento (αλεθεια) do ser. 
63

 Tal como demonstramos no subtópico 2.3.3 desta pesquisa. 
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E que dizer da Arte no seio da sociedade industrial, cujo mundo começa a converter-

se em cibernético? Não será que as manifestações da Arte se estão a converter num 

tipo de informação neste mundo e para este mundo? Não será que o que determina 

as suas produções é satisfazerem o caráter processual do circuito regulador industrial 

e sua constante possibilidade de realização? E, se assim for, pode a obra continuar a 

ser obra? Não será que o seu sentido moderno consiste no seu estar já de antemão 

ultrapassada a favor do cumprir-se ininterrupto do processo criativo, que se regula 

somente a partir de si mesmo e que, por, isso, fica encerrado em si mesmo? Não será 

que a Arte moderna aparece como um feedback de informações no circuito 

regulador da sociedade industrial e do mundo técnico-científico? Não será nisto que 

a tão falada “empresa cultural”, legitimamente, se funda? 

 

Em meio às inúmeras questões que o filósofo nos levanta, de certa forma, fica incutida uma 

crítica ao comércio que a arte se tornou no mundo contemporâneo, onde ele regulamenta o 

que pode ou não ser obra. Delimita o processo criativo das obras, de acordo com o 

seguimento do sistema regulador, que direciona as experiências possíveis do mundo ao 

homem. De uma arte que antes seguia o ser, o que agora temos é sua limitação ao horizonte 

processual antecipativo deste mundo. Ela converte-se em um meio de informação deste 

mundo para este mundo, como que se tornando uma possibilidade de retroalimentar esse 

sistema aprisionador.  

 

O que se passa para Heidegger através das diversas questões que ele elenca, é a dificuldade 

em que se encontra para a civilização a saída deste círculo vicioso. Romper com esta estrutura 

armada pela cibernética não se torna tarefa fácil, pois aquilo que poderia se consolidar como 

caminho (a arte) tem se tornado participante desse sistema empreendedor. O que antes 

vigorava em comum pertença ao ser, parece agora ter também lhe virado as costas, indo rumo 

à consolidação do mundo ao plano ôntico. Como romper com este aprisionamento que é 

consequência de um longo processo histórico que se inicia na Grécia e se reconfigura 

conforme as mais diversas épocas históricas até advir a nossa situação atual? Heidegger (A 

proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 13), nos demonstra algumas 

possibilidades para sairmos deste aprisionamento vicioso em que nos encontramos: 

 

O que é necessário é que comecemos mesmo a meditar, sobre esta clausura, isto é, 

que reflitamos sobre o que nela vigora. É de presumir que não se trate mesmo nada 

de romper com essa clausura. O que continua a ser necessário é ver que esse tal 

pensar não é um mero prelúdio da ação, mas a própria ação decisiva, só em virtude 

da qual pode começar a mudar a relação do homem para com o mundo. O que é 

necessário é que libertemos o nosso pensar duma diferenciação entre teoria e práxis, 

desde há muito assaz insuficiente. Continua a ser necessário ver que esse pensar não 
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é um agir que esteja plenamente no nosso poder, embora só possa ser arriscado se o 

pensar se introduzir no reino em que se iniciou a civilização mundial, hoje tornada 

planetária. 

 

O que propõe o filósofo é que dentro do “perigo” comecemos a pensar àquilo que salva. Para 

que saíamos desse aprisionamento, necessário será pensá-lo em sua dimensão de amplitude, 

buscar refleti-lo no todo, em busca de compreender como desencadeou nessa forma de 

conceber o mundo, algo que essa pesquisa procurou elencar por diversos momentos. Procurar 

ver a história na sua amplitude de historialização (Geschichte des Sein), conforme os 

desencadeamentos de cada época histórica é o que o pensador da floresta negra nos propõe e 

procurou realizar em sua filosofia, e por isto diz que o pensar deve, sem abandonar sua 

situação epocal, retornar aonde se deu o início da civilização mundial. Nesse sentido, o que 

urge é o “passo atrás”, mas “passo atrás”? Em que direção? Na direção da origem procurando 

compreender o todo da história, para que se possa repensar a situação presente em que 

vivemos. 

 

O que é necessário é o passo atrás. Atrás, em que direção? Em direção ao início que 

se indicou ao apontar para a deusa Atena. Esse passo atrás não significa, porém, que 

o mundo helénico antigo tenha que ser restaurado, de alguma maneira, nem que o 

pensar deva ir em busca de refúgio nos filósofos pré-socráticos. 

“Passo atrás” quer dizer: retroceder do pensar ante a civilização mundial, com 

distanciamento relativo a ela, embora sem a renegar, de maneira nenhuma, 

introduzindo-se no que houve de ficar impensado no início do pensar ocidental, 

muito embora não deixado, então, de ter sido nomeado e, portanto, pre-dito ao nosso 

pensar (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-

?b], p. 13-14). 

 

O nosso filósofo ao propor o “passo atrás”, não estaria buscando um renascimento da filosofia 

antiga, mas, ao contrário, seu intuito é ir em direção ao que nela permaneceu impensado, 

embora fosse mencionado, isto é, a αλεθεια. Assim, a intenção do “passo atrás” é nos colocar 

em diálogo com a história da filosofia, nos possibilitando constituir uma experiência 

arqueológica referente à questão do ser, que estava escondida ao pensamento ocidental desde 

os pré-socráticos, somente voltando à tona em 1927 com Ser e tempo (MICHELAZZO, 2010, 

p. 68-69). Logo, regressar à origem abre-nos caminhos para remessarmos em outra 

experiência do pensamento onde ser e ente não eram distintos, mas se integravam em unidade 

na  φύσις, e os gregos vivenciavam tal situação, algo que temos problemas em compreender, 
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pelo fato de nossa época histórica, além de se encontrar distante da deles, possui dificuldades 

em ver e escutar o mundo grego como gregos. Sempre somos tendenciados a trazer as 

situações do mundo deles a partir do nosso horizonte moderno interpretativo das questões 

(MICHELAZZO, 2010, p. 85).  

 

Reaver essa origem perdida seria a possibilidade de abrirmos a história pela via de um 

pensamento não calculante, podendo se reencontrar com cada instante desse “jogo” que é o 

nosso destino histórico (Geschichte des Sein), compreendendo de uma única vez, o início e o 

destino da nossa existência histórica (Dasein) (DUARTE, 2014, p. 48). Para nos auxiliar 

nesse retorno à origem perdida a arte, mesmo em tempos de perigo, pode nos dar a sua 

contribuição, pois, de dentro do perigo também brota aquilo que salva (HEIDEGGER, A 

questão da técnica, 2007b, p. 391). 
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3. “UM PASSO ATRÁS:” A POSSIBILIDADE NÃO METAFÍSICA DO SER, DA 

ARTE E DOS ENTES 

 

3.1 O que salva 

 

Antes de iniciarmos debatendo sobre essa questão de “um passo atrás” no intuito de ir rumo à 

origem rompida e esquecida, gostaríamos de iniciar pontuando nesse capítulo que ainda que a 

arte se encontre inserida dentro desse “perigo” e, inclusive seguindo os seus 

dimensionamentos, conforme pontuamos no capítulo anterior
64

, é ela ainda um dos possíveis 

elos capaz de nos redimensionar ao ser. Isso pelo fato de em sua origem ela habitar na mesma 

vizinhança da τέχνη. A arte compartilha da mesma raiz da técnica, ambas entre os gregos 

eram τέχνη, pertenciam à mesma palavra, sendo as duas produções do ser (οίησις), isto é, 

atividades poéticas. A arte, para Heidegger (2007b, A questão da técnica, p. 396), pode nos 

assessorar na travessia dessa noite escura e niilista da técnica moderna, por ser algo que habita 

na mesma essência da técnica, onde ambas são atividades desveladoras (αλεθεια) na produção 

(Hervorbrigen) de alguma coisa. A arte deste tempo é ambígua e, ao mesmo tempo, reside nas 

proximidades da técnica, quando entendida em sua origem (τέχνη), mas que, quando se passa 

para a técnica moderna no reposicionamento da abertura, se encontra distante. 

 

Porque a essência da técnica não é nada de técnico, por isso a meditação essencial 

sobre a técnica e a discussão decisiva com ela devem acontecer num âmbito que, por 

um lado, está aparentado com a essência da técnica e, por outro lado, no entanto, é 

fundamentalmente diferente dela. Um tal âmbito é a arte, mas somente quando a 

meditação artística, por seu lado, não se trancar à constelação da verdade, pela qual 

questionamos [verdade entendida como adequação]. 

 

A técnica procura ditar a maneira de como os homens devem se portar no mundo, tendo em 

vista o horizonte da disponibilidade (Bestand); já a arte, ao contrário, constitui uma 

possibilidade diferente para o homem estar no mundo, conforme apresentamos no primeiro 

capítulo deste trabalho. Uma coisa é o mundo (Welt) estar em combate (Streit) com a terra 

(Erde) na obra, onde o combate não se fecha. Outra é o modo como a técnica lida com estes 

dois a partir da investida desafiadora (Herausforden) que os empreendem como setores 
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alternativos à realização da vontade subjetiva de poder. A arte deixa as coisas serem (Sein-

Lassen), já a técnica não. 

 

E, assim, temos um forte contraste entre dois tipos de procedimentos: uma situação é 

constituída pela terra como her-stellen e o mundo como auf-stellen, que estão em 

combate (Streit) na obra e permitem o traço (Riss) enquanto forma (Gestalt). Outra 

situação é o impulso desafiador, extrativista e armazenador da técnica moderna 

como armação (Ge-stell). No caso do mundo e da terra na arte não se trata de 

comandar o “pôr” [Stellen], como na técnica moderna, mas em deixar que algo se 

ponha por meio de um movimento mais amplo (WERLE, 2011b, p. 24). 

 

E justamente por estar em vizinhança com a técnica é que a arte pode ser pensada como 

aquilo que salva, como sendo o que nos direcionará novamente aos caminhos do ser. Mas 

aqui, a salvação deve ser entendida como um reposicionamento da questão ao meditá-la 

através de sua essência. Assim, é voltando para dentro da Ge-stell que podemos perceber 

àquilo que salva habitando no mesmo limite do perigo. Heidegger (A questão da técnica, 

2007b, p. 391) solicita-nos essa amplitude a partir dos versos de Hölderlin que, por mais 

acostumados que estejamos a escutá-los ou lê-los, eles sempre possuem algo de novo a ser 

transmitido, “Mas onde há perigo, cresce também a salvação”. Para que entendamos a 

solicitude do poeta, faz-se necessário que ampliemos o que se entende pelo gesto de salvar e, 

Heidegger (A questão da técnica, 2007b, p. 391) nos auxilia nesse reposicionamento: 

 

O que significa salvar? Costumeiramente achamos que apenas significa: ainda 

apanhar algo que foi ameaçado pelo declínio para assegurá-lo no curso normal que 

se manteve até o momento. “Salvar”, porém, diz mais. “Salvar” é: recolher na 

essência, para assim primeiramente trazer a essência a seu autêntico aparecer. Se a 

essência da técnica, a armação [Ge-stell], é o extremo perigo e se a palavra de 

Hölderlin diz ao mesmo tempo algo verdadeiro, então o domínio da armação não 

pode se esgotar em apenas obstruir todo olhar de cada desabrigar [desvelar] e todo 

aparecer da verdade. Então, a essência da técnica deve antes justamente abrigar em 

si o crescimento daquilo que salva. 

 

É nos voltando para dentro da Ge-stell que iremos perceber brotar àquilo que salva, porque 

necessário será olhar e meditar para dentro do perigo, isto é, para a essência escondida da 

técnica moderna, que, conforme visto no capítulo anterior
65

, não é algo que está à vista para 

ser facilmente percebida, principalmente quando se está submerso em uma visão instrumental 
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da técnica, acreditando que, com isso, exerce o seu domínio. A Ge-stell é aquilo que, 

conforme o novo entendimento de essência (Wesen), dura por detrás da técnica moderna e que 

somente uma leitura da história como destino do ser (Geschichte des Sein) é capaz de captar. 

Heidegger (A questão da técnica, 2007b, p. 393), utilizando as palavras de outro poeta desta 

vez (Goethe), nos diz que somente o que consente possui a capacidade de perdurar, isto é de 

prevalecer enquanto essência.  

 

Tudo o que é essencial dura. Mas o que dura é o que somente continua? Dura a 

essência da técnica no sentido da continuação de uma ideia que paira sobre tudo o 

que é técnico. [...] O modo como a técnica essencializa somente se deixa visualizar 

com base naquele continuar por onde acontece a armação [Ge-stell] enquanto um 

destino do desabrigar [desvelar]. Goethe empregou certa vez, em vez da palavra 

“continuar” (Fortwähren), a palavra cheia de mistério que é “consentir 

continuadamente” (Fortgewähren). [...] Se, no entanto, refletirmos mais 

intensamente sobre o que propriamente dura e talvez dure de modo singular, então 

podemos dizer: somente o que é consentido dura.  

 

O que consente é o ser, algo que a visão instrumental da técnica não atinge, porque vê o 

mundo no plano da disponibilidade (Bestand). O pensamento que atravessa essa concepção e 

vai à raiz da técnica perceberá que o esquema organizado pela Ge-stell persegue a busca pelo 

ser no ente (HEIDEGGER, A questão da técnica, 2007b, p. 393-394). É remodelando nosso 

olhar do plano ôntico para o ontológico, que para o nosso filósofo poderia crescer àquilo que 

salva, ao percebermos que a questão que percorremos é o ser, e que esse deve ser buscado 

através de uma atitude de respeito às coisas, conforme era empreendida entre os gregos 

incipientes tal como já descrevemos. Isso, na visão heideggeriana modificaria nossa relação 

com os entes, pois outra reconfiguração na abertura certamente ocorreria, modificando nossa 

lida com a técnica e com as coisas do dia a dia. 

 

A arte é algo que poderá contribuir para isso, uma vez que em sua origem, entre os gregos 

incipientes, podemos perceber claramente o seu movimento de comum pertença ao ser que se 

desvelava e se doava enquanto φύσις. Com isso, no tópico seguinte, em correspondência com 

a necessidade do “passo atrás” noticiado no último subtópico do capítulo anterior e buscando 

explicitá-lo ainda mais, iremos pautar nossas reflexões em decorrência disso, de como ocorria 

esse processo de pertença entre arte e ser no mundo helênico. Cremos que será algo que nos 

aclarará ainda mais a noção de que a arte pode se portar para nós nesses tempos de “perigo” 
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como uma via possível para rompermos com esse binômio que a técnica moderna nos 

impregna teoria x práxis e nos voltarmos novamente para o ser, possibilitando, com isso, um 

novo redimensionamento na história, pois em sua essência a arte mora próxima à origem, isto 

é, nos resguardos do ser. 

 

3.2 O pensamento da origem: “Um passo atrás”? 

 

Ao iniciarmos este tópico que compõe o último capítulo do nosso trabalho, percebemos que 

se torna importante relatarmos a semelhança da filosofia heideggeriana com o “passo atrás”. É 

a sensação que nos alvoraça quando nos deparamos com seus diversos escritos, onde neles 

podemos avistar algumas retrocedências que o filósofo nos propõe ao pensar algumas 

questões, fazendo sempre referências ao seu sentido originário. Isso é algo que já 

vivenciamos ao longo desta pesquisa, quando, no segundo capítulo, por exemplo, fomos 

remetidos a uma noção mais originária da técnica moderna, apresentada através das relações 

que estabelece com a τέχνη, φύσις, οίησις e αλεθεια. Assim, a técnica moderna se constitui 

como um movimento histórico que se inicia com os gregos incipientes, mas que, de certa 

forma, sua maneira peculiar de relacionar com essas instâncias originárias (τέχνη, φύσις, 

οίησις e αλεθεια) vão se modificando conforme as reconfigurações históricas do ser 

(Geschichte des Sein), culminando no modo diverso que é o uso moderno que dela se realiza, 

mas que, ainda assim, mantém raízes com a τέχνη originária. 

 

Portanto, o empenho realizado por Heidegger no estudo da etimologia de algumas palavras 

gregas originárias, por mais controverso que possa ter sido, possui um sentido valoroso pelo 

fato de nos possibilitar o resgate da vibração que anima tais palavras, isso é, o elemento vivo 

que consigo elas trazem, além da maneira própria de pensar que elas apresentam articuladas 

da compreensibilidade de uma determinada época histórica ao qual pertenceram. Isso nos 

permite contrastar com nossa época, vendo as transformações que essas palavras foram 

passando ao longo do seu percurso histórico de historialização (MICHELAZZO, 2010, p. 21-

22). Além de que procurar o sentido originário de algo não corresponde a estar situado apenas 

ao passado, mas a possibilidade de ver o todo da história no seu processo de historialização, 
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que consiste em não entender a tradição como algo pronto e findado, mas como um processo 

que está sempre se refazendo por meio do seu destino histórico. 

 

Buscar o sentido originário não é perder-se e prender-se ao passado, mas é trazer em 

conjunto o todo da História em seu processo de historialização. Não se trata, desse 

modo, de compreender a tradição como algo dado, pronto e acabado, mas como 

aquilo que está sempre enviando e reenviando o homem ao seu destino histórico 

(COSTA, 2010, p. 111). 

 

Assim, ter à origem em vista ao pensamento torna-se algo importante para a filosofia 

heideggeriana e, dentre esses processos de envio e reenvio do ser ao homem, a arte contribui 

para que ele ganhe sua expressividade no tempo, conforme apuramos no primeiro capítulo 

deste trabalho, quando nos detínhamos na relação entre arte e verdade, pois sempre que a arte 

acontece, a história também acontece (DUARTE, 2008, p. 30). Logo, se em Heidegger para 

tratar de diversos temas à origem assume uma dimensão importante, com a arte não ocorreria 

o contrário, tanto que quando visitamos o seu ensaio A origem da obra de arte, e conforme 

nos relata Saramago (2008, p. 177), a palavra origem inicia e encerra esse escrito. 

 

No início do texto (HEIDEGGER, A origem da obra de arte, 2007, p. 5), suas discussões 

pautam sobre a questão da origem ser algo de onde provém a sua essência, e é assim que ele 

se pergunta pela origem da arte, chegando à conclusão de que isso deve ser buscado nas 

próprias obras de arte, que será aonde se desvelará a nós a sua origem. Nisso, conforme 

realizamos durante nosso primeiro capítulo, o pensador da floresta negra parte para a 

abordagem das obras através de uma hermenêutica-fenomenológica que delas ele realiza, 

chegando à constatação de que ela é o pôr-se em obra da verdade
66

. Já no fim de seu ensaio 

(HEIDEGGER, 2007, A origem da obra de arte, p. 58-59), ele questiona se a arte ainda pode 

ser uma origem para o nosso ser-aí (Dasein) historial. Isto é, o filósofo se pergunta se ela 

ainda mantém a dimensão de colocar a verdade em obra e provocar um rasgo na história 

capaz de redimensionar nossa historicidade. Dando procedimento à questão, mais ao fim do 

texto, isto já na página 59 da citação, ele levanta alguns questionamentos do tipo: se estamos 

atentos à origem da arte, ou se nos comportamos frente a ela sempre a partir dos 

conhecimentos eruditos do passado. Como forma de nos oferecer uma resposta às questões 
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levantadas, ele encerra seu texto com uma citação de Hölderlin que nos diz: “Dificilmente 

abandona o lugar o que mora próximo à origem”. 

 

Uma frase que dá o que pensar, sobretudo, se levarmos em conta todo o processo histórico 

pelo qual passa o ocidente enquanto história do ser (Geschichte des Sein), no qual as artes e a 

lida humana com elas se reconfiguram conforme cada época do destino histórico. O que 

Heidegger propõe a nos salientar com a frase do poeta, especialmente em nossa época que é 

marcada pelo domínio planetário da técnica é que dificilmente se deixará de olhar para a 

origem o que ainda habita nela, isto é, o que a mantém em seu horizonte histórico. É o que o 

filósofo realiza em seu pensamento, através das diversas visitações que ele faz à Grécia 

originária e com a arte não seria diferente, porque, para ele “[...] é importante ficar atento à 

origem da arte no mundo antigo quanto ao seu desfecho na época moderna, quando o 

pensamento ocidental sobre a arte desemboca numa problemática afirmação da arte pelo 

efeito subjetivo que provoca no homem” (WERLE, 2006, p. 82). 

 

Desse modo, em sua conferência realizada em Atenas no ano de 1967, A proveniência da arte 

e a determinação do pensar
67

, o filósofo se propõe a refletir sobre a origem da arte no mundo 

helênico. Isso não acontece pelo fato dele se encontrar situado na cidade ática, mas devido ao 

mundo grego ser à origem de tudo o que posteriormente veio depois. A Grécia é a matriz para 

tudo o que sequentemente veio a se formular no ocidente, ela é a base e o despertar inicial de 

todas as questões vivenciais que fomos construindo paulatinamente no ocidente, conforme 

cada contexto histórico vivido. Nisso, o objetivo de Heidegger é se voltar para as questões de 

hoje, tendo como foco a sua origem, de modo que se possa observar as transformações 

históricas que elas passaram conforme seus desmembramentos históricos, pois, 

 

[é] certo que esse mundo [grego], contabilizado à maneira da Ciência Histórica 

(historisch), pertence ao passado. No entanto, do ponto de vista do seu acontecer 

histórico (geschichtlich), ainda perdura e continua sempre a tornar-se presente, 

enquanto experiência do nosso destino (Geschick): algo que nos aguarda e de que, 

pensando, vamos ao encontro, pondo à prova o nosso próprio pensar e dar forma. 

Pois o início de um destino é o supremo. É ele que rege (waltet) de antemão tudo o 
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que depois virá (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, 

[198-?b], p.1). 

 

O perigo, para a perspectiva heideggeriana consiste no esquecimento da origem, porque 

quando assim ocorre, a humanidade tende a pensar as coisas de maneira unidimensional, 

como se elas não nos conduzissem a outras possibilidades, fazendo com que fiquemos 

fadados a essa única dimensão. É o que vimos ocorrer com a técnica moderna, quando não 

refletida a partir da origem, isto é, enquanto um desmembramento histórico da τέχνη grega, 

porque quando pensada somente enquanto algo pertencente ao mundo moderno, ela é vista 

antes como um meio para produzir coisas para a satisfação da vontade de poder, do que como 

um saber que respeitava às coisas em sua coisidade, conforme era no mundo grego 

originário
68

. Justamente a esse perigo em que se encontra a humanidade ocidental, Heidegger 

nos coloca a necessidade de retornar à origem, em atitude de um “passo atrás”, que se institui 

como um caminho de compreensibilidade do todo da história. Sobre isso, nos comenta Biemel 

(1996, p.7): “Esquecer e renegar a origem – este é um constante perigo em que a humanidade 

historial se encontra. A este perigo Heidegger opõe a necessidade de retornar à fonte com 

vistas a tornar possível uma nova origem. Pois a primeira origem não pode simplesmente ser 

repetida”. 

 

Sendo assim, se propõe a meditar sobre a origem da arte na Hélade, sem a preocupação em 

fornecer uma definição formalista da arte, ou alguma relação histórica de sua gênese na 

Grécia originária. Seu intuito, ao contrário disso, é pensar em que dimensão fundava a arte no 

mundo originário, sem se apegar a prescrições fornecidas pelos historiadores e críticos de arte 

(HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 1). Dito de 

outro modo, o objetivo do filósofo é perceber o aspecto ontológico da arte na origem e não 

ficar preso a aspectos ônticos de reflexibilidade na dimensão da história enquanto fato 

passado (Historish), mas ver o seu acontecer enquanto destino (Geschick) que um dia 

aconteceu de maneira tão grandiosa que o tempo não foi capaz de anular, ressoando essa 

grandiosidade ainda hoje, sobretudo aos que se propõe a olhar para a origem. 
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Como sabemos, para os gregos incipientes arte é τέχνη, palavra essa que era utilizada tanto 

para designar o artesão quanto o artista, e τέχνη designava para eles um saber, e não um 

produzir ou fabricar como nós modernos entendemos a técnica (HEIDEGGER, A 

proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 3). Esse saber era portado por 

um τεχνίτης, que possibilitava a coisa que ainda iria ser produzida ser, mesmo ela ainda não 

estando presente, ele (o τεχνίτης) que de antemão já tinha em vista o que deveria ser 

produzido e a maneira que possibilitaria o máximo possível que a coisa a ser produzida 

pudesse ser tal como ela é sem nenhuma violação em sua coisidade. Quem guiava os τεχνίτης 

era a deusa Atena, chamada de conselheira polifacética, que os orientava em suas produções 

para que o produzido saísse cuidadosamente como tal, sem nenhuma violação. Aos τεχνίτης 

ela oferece seu conselho especial, pois eles são o caminho que permite que algo seja. 

Portanto, eram orientados pela deusa a esse cuidado especial com a τέχνη (o saber) de algo 

que possuíam. 

 

Homero chama a Atena de Πολύμητις, conselheira polifacética. Que significa 

aconselhar? Quer dizer: pensar e cuidar antecipadamente de algo, conseguindo, 

assim, que saia bem, que resulte. Por isso, o reino de Atena é o dos homens que 

produzem, trazendo algo à luz, que conseguem que algo se ponha a caminho e se 

torne obra, que agem e fazem. [...] Atena oferece o seu conselho especial aos 

homens que produzem utensílios, ânforas e adornos. Quem quer que saiba do seu 

ofício e seja hábil ao produzir, estando capacitado para tratar do que lhe compete, é 

um τεχνίτης. Traduzir a palavra por “artesão” é dar-lhe um sentido demasiado e 

limitado (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-

?b], p. 2). 

 

Através da citação acima, temos duas menções importantes: sem um sentido hierárquico, o 

primeiro fato que nos chama a atenção é a questão da αλεθεια que se encontra presente em tal 

citação, pois, o reino de Atena é a dos homens que trazem algo à luz fazendo com que sejam 

obras. Aqui, o trazer à luz é o mesmo que trazer do velamento ao desvelamento, a clareira de 

seu ser, mas que de certa forma, mantém relação com o que se mantém velado. Por isso, 

Atena oferece seu conselho especial a tais homens, guiando-os para que se mantenham nas 

dimensões da αλεθεια, onde o velamento é respeitado tal como o desvelamento, sem que um 

se sobreponha ao outro como dimensão mais importante. A outra questão que gostaríamos de 

mencionar é o fato de a arte estar resguardada pelos deuses, pois os τεχνίτης seguem as suas 

orientações, sobretudo as de Atena, como estamos percebendo, de modo que não violem o que 

precisa surgir em meio à suas obras, que é justamente a eclosão do ser como αλεθεια, pois 

“[o] antever grávido da Arte precisa de dar à luz” (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a 
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determinação do pensar, [198-?b], p. 3). Postura essa que é contrária à da nossa época, que é 

marcada pela perda do sagrado e consequentemente, o abandono dos deuses a este mundo
69

. 

 

A eclosão do ser enquanto αλεθεια só é possível porque a arte tem a deusa que lhe é 

conselheira polifacética, que, de antemão, resguarda o que quer vir à luz por meio da obra. 

Atena também é γλαυκόπις, que corresponde ao brilho do mar, da lua e das estrelas – seus 

olhos brilham iluminados, atravessando a noite e fazendo o invisível visível. A inspiração de 

Atena aclara o caminho do que necessita ser antevisto antes de sua produção, por isso seu 

símbolo é a coruja, pelo fato dela conseguir ver o que ainda encontra-se obscuro.  

 

[...] O olhar claro e luminoso de Atena ilumina o que, envolto em trevas, não é 

visível para quem não tem esse poder de ver na noite do não saber. Esse poder 

radiante é o do pensar. Por isso Atena é também a meditativa σκεπτομένη: a deusa 

que, meditando, vê os limites da forma do que, por esse caminho pensante, aparece e 

se deixa ver (DUARTE, 2014, p. 223). 

 

Mas o que permanece importante para o nosso filósofo é para onde se direciona o olhar da 

deusa, que significado ele quer nos apontar (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a 

determinação do pensar, [198-?b], p. 3). Em busca de encontrar tal direção, ele traz em 

presença o relevo votivo que se encontra no museu da Acrópole, onde Atena se situa como a 

que medita (σκεπτομένη). Sua meditação se dirige para a fronteira, que não quer dizer apenas 

a demarcação do limite de algo, mas o que permite que algo seja o que é na emissão de sua 

presença (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 3). 

O limite ao qual direciona o olhar da deusa é o que permite que o ente seja o que é 

contribuindo para que ele surja enquanto presença ôntica, mas que possui um resguardo 

ontológico. “É o limite que torna possível aos entes parecer e tornar-se presentes. O que é sem 

limite, é sem essência” (BIEMEL, 1996, p. 9). Àquilo que o fazer humano vislumbra a fazer, 

Atena já tem em vista o que necessita ser previsto. Mais do que isso, o olhar da deusa não 

contempla apenas os possíveis afazeres humanos, ele se direciona também ao que se desvela a 

partir de si mesmo através de sua própria dinamicidade, que é justamente o que os gregos 

nomeavam como φύσις. Sendo filha de Zeus, o deus do raio que traduz a nós a φύσις 
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 Conforme trabalhado no segundo capítulo, subtópico 2.2.2. 
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(DUARTE, 2014, p. 2016), Atena é a que entre os deuses melhor compreende o processo de 

produção de algo, que é justamente àquilo que o pai sem a mediação de nenhum saber produz.   

 

Para os gregos, Atena é Πολύμητις, a de bom conselho em muito diversas situações, 

em que os humanos invocam a sua ajuda. Filha de Zeus, que simboliza o vigor 

irreprimível da φύσις, Atena é a única, de entre os deuses, que sabe como produzir o 

que o pai produz naturalmente, sem mediação do saber (DUARTE, 2014, p. 222). 

 

Entre as mais diversas traduções que tivemos da φύσις grega em suas diferentes 

reconfigurações históricas pela qual ela passa no ocidente
70

, nenhuma alcança o seu sentido 

originário, pois o pensar e as relações que se constituem com ela não são mais as mesmas, e a 

sua relação originária vai ficando no esquecimento. Foi somente na Hélade que o mundo se 

apelou em totalidade ao homem enquanto φύσις, e por ele era correspondido. Os mundos 

subsequentes seguem outras lógicas conforme o pensar foi se remodelando de acordo com as 

reconfigurações da φύσις (HEIDEGGER, A proveniência da arte e a determinação do pensar, 

[198-?b], p. 4).  

 

Para Heidegger, sob o nome de physis [φύσις], antiga palavra grega usualmente 

traduzida por “natureza”, estaria encerrada uma possibilidade de experiência do ente 

de todo diversa daquela que habitualmente compreendemos sob o conceito de 

“natureza”. A questão aqui é que a physis [φύσις] não surge como uma “categoria 

ôntica”, um reino particular dos entes assim classificados (como usualmente ocorre 

sob a categoria “entes naturais”). Physis [φύσις] antes é uma determinação que deve 

ser entendida ontologicamente e não onticamente, pois diria respeito a uma 

“dimensão” da própria compreensão do ser dos entes em si mesmos (DIAS, 2011, p. 

74). 

 

É nesse sentido que a arte retribui a φύσις, porque na Grécia originária o homem tinha que 

corresponder ao apelo dela (da φύσις) em sua totalidade, logo, as obras e tudo mais que era 

produzido pelos τεχνίτης estavam em comum escuta e pertença a φύσις. E Atena, tendo-a (a 

φύσις) em seu horizonte, diante do olhar que se direciona para a fronteira, e por compreender 

bem daquilo que o pai produz naturalmente sem nenhuma intermediação, cuida e guia os 

homens para que se mantenham nos direcionamentos dessa totalidade que os conclama. “O 

seu fazer obra radicava num poder (Könnnen), num estar capacitado para exercer uma 
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 Essas transformações são de φύσις para natura e dessa última para Natureza, conforme nos descreve Heidegger 

([198-?b], p. 4). 
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possibilidade de ser que, afinal, não era propriedade do homem, antes se apropriando do 

homem, como veículo do seu chegar a ser” (DUARTE, 2014, p. 217-218)
71

. Porém, este 

entrelaçamento e comum pertença entre φύσις e τέχνη permanece algo velado, mesmo tendo 

pensadores e poetas que no mundo originário buscavam dizer alguma coisa sobre esse 

segredo, algo ainda se mantinha em mistério, sem acesso à visibilidade, conforme afirma 

Heidegger (A proveniência da arte e a determinação do pensar, [198-?b],  p. 5): “Mas o 

elemento em que φύσις e τέχνη se co-pertencem e o âmbito em que a Arte tem que inserir-se, 

para poder chegar a ser o que é, permaneceram encobertos [velado]. É certo que na Grécia 

houve poetas e pensadores que, desde muito cedo, roçaram este segredo”.  

 

O fato é que a experiência do mundo como φύσις é algo determinante para os gregos. Na 

φύσις há uma reclusão do que emerge por si, algo se mantém em retração, conforme nos diz 

Heidegger (Heráclito, 2002, §7, p. 153-154): “[...] [p]or ser a própria Φύσις que propicia o 

encobrimento [velamento] enquanto lugar de seu próprio fundamento, por isso a Φύσις vigora 

como junção, como άρμονία, como a juntura em que surgir e encobrir-se oferecem 

reciprocamente a propiciação de sua essência”. O velar (encobrir) que ocorre na φύσις possui 

o sentido de abrigar, que corresponde a acolher ou hospedar (HEIDEGGER, Heráclito, 2002, 

§6, p. 150), no sentido de que não procura esconder algo de sua presentidade, mas de 

resguardar no seu acolhimento enquanto possibilitador para o que aparece seja. Logo, esse é 

um momento na história que não é feito pelo homem, mas ao contrário, é ele que acolhe esse 

momento ao se remeter e se direcionar para o clamor da totalidade, é a φύσις que guia e 

delineia os direcionamentos que ele deve seguir. 

 

Trata-se de um momento na história do ser que não pode ser feito pelo homem, mas 

apenas experimentado por este, quando a ele se abre. [...] Não podemos perder de 

vista o fato de que a vida humana (das menschliche Verhalten) foi marcada pela 

experiência grega da physis [φύσις] e que, consequentemente, os gregos entenderam 

suas ações e produção como um corresponder a esta experiência [...] (BIEMEL, 

1996, p. 10). 
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 Duarte (2014, p. 216-217), nos coloca que, tanto a arte como pensar, surgem de uma exigência e solicitação 

que, pressentida afetivamente ou tonalmente, passa a se traduzir num fazer (Tun). O que de certo modo, 

manifesta o âmbito através do qual vem a determinar a constelação ontológica, de onde o projeto compreensivo-

produtivo emerge.  
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É importante frisarmos que, o que se torna decisivo para nós aqui, através dessa abordagem 

sobre o mundo originário é que “Heidegger quer nos remeter à experiência grega fundamental 

do ser como physis [φύσις]” (BIEMEL, 1996, p. 10). Experiência essa que foi paulatinamente 

se esvaziando de sentido ontológico conforme as mais diversas traduções e vivências que essa 

palavra sofre nos mundos subsequentes ao grego. Sendo vista a partir da origem, percebemos 

que a arte é um caminho de expressividade do ser (φύσις) e, por isso, traz consigo 

acontecimento da verdade (αλεθεια), a ser manifesta no tempo. Essa é a sua essência, 

conforme apuramos no primeiro capítulo deste trabalho e, somente tendo em vista a história a 

partir da sua totalidade (enquanto compreendida a partir da origem) que tal perspectiva se 

desvela a nós. Assim, sua constituição primária não é com o belo, ou a expressão de uma 

subjetividade como colocadas pela estética, mas com a verdade do ser que se desvela no 

tempo. A obra é o caminho ou registro dessa verdade que se doa nas mais diversas épocas 

históricas (Geschichte des Sein) conforme suas reconfigurações, mas que só se tornam 

perceptíveis a nós quando vistas a partir da origem. 

 

Além do mais, essa conclamação originária ao homem feita pela arte para poder chegar a ser, 

se perde a partir dos desdobramentos históricos sequentes; raros são os artistas que mantém 

alguma semelhança com tal vinculo. O certo é que, arte enquanto οίησις (produção do ser), 

sendo uma manifestação mais radical do que as expressões artísticas que figuram nos planos 

teóricos e práticos (campos da estética) é algo que raramente encontramos nesse mundo 

configurado a partir da técnica moderna. 

 

Sendo a arte uma contribuinte para que o ser enquanto φύσις se desvele no tempo, ela é 

οίησις isto é produção do ser que se doa como αλεθεια. É nesse sentido que na Grécia antiga 

ocorriam na arte às consonâncias entre φύσις, αλεθεια, τέχνη e οίησις, em que a deusa guiava 

os homens nesse direcionamento.  
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3.3 “Um passo atrás:” A escuta do ser como αλεθεια e sua conformidade com a φύσις 

 

Conforme visto no final do último subtópico do capítulo anterior e buscando uma 

consonância entre ambos, lá Heidegger nos fala da necessidade que temos de colocar o 

pensamento atual para questionar esse aprisionamento que o mundo tecnológico nos destina 

por meio da cibernética. Essa questão surge com urgência, pois esperar que esse mundo (o 

tecnológico) passe a se interrogar nos aparenta ser algo improvável. E, ainda que eclodam 

discursos de dentro do próprio sistema tecnológico visando orientar um possível uso racional 

da natureza, esse ainda não se encontra liberto desta maneira enclausurada de pensar, teoria x 

práxis, marcada pelo trunfo do método sobre a ciência
72

. Somente um pensamento que 

consiga se desprender deste binômio (teoria x práxis) poderá ir à novas direções. A arte, 

conforme já dissemos, pode oferecer ao homem a sua contribuição nesse processo, pois, 

conforme visto no tópico anterior, ela desde a sua origem, reside nas proximidades com o ser. 

Porém, é importante estarmos cientes que esta mudança não depende única e exclusivamente 

do homem, mas é algo que a partir da compreensão que ele elabora sobre a situação presente 

em que se encontra a civilização planetária, dos seus limites e efeitos destrutivos, pode, de 

certa maneira, o manter preparado para uma possível nova reconfiguração da história, 

tornando o capaz de perceber os traços dessa possível mudança (BIEMEL, 1996, p. 20). 

 

Por isso, se perfaz a necessidade de se voltar para o ser, afim de que assim possamos ir 

interpretando os possíveis eventos que pertencem a essa nova reconfiguração. Portanto, o 

“passo atrás” proposto pelo filósofo e anunciado em nosso capítulo anterior
73

 se faz viável, se 

estabelecendo como um percurso que nos permitirá ir ao encontro do início desse pensar 

civilizatório, em que, sem se distanciar de nosso momento histórico, permitirá termos em 

entendimento da história em seu processo de historialização enquanto história do ser 

(Geschichte des Sein) – além de nos demonstrar o que lá foi nomeado, mas sequer pensado 
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 No mundo compreendido tecnologicamente (Ge-stell), surgem vários discursos ecológicos que procuram 

demonstrar e propor um uso reflexivo e moderado da natureza, para que essa não entre em um processo de 

esgotamento dos seus recursos disponíveis, devido à excessividade de seu uso. Assim, o que se procura é 

estabelecer a espécie de uma “consciência ecológica” da natureza, através de uma racionalização do uso devido 

dos seus recursos naturais (MORAES, 2012, p. 54). O que se percebe é que tal compreensão não atinge a raiz do 

problema que é ontológica, conforme vimos no segundo capítulo desta pesquisa, e o que de fato ocorre na 

perspectiva de tais discursos, é a reafirmação da concepção de mundo construída pela técnica moderna. 
73

 Subtópico 2.5.3. 
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pelos filósofos subsequentes, isto é, a αλεθεια, que na obra de arte se encontra resguardada 

quando entendida a partir de sua origem. 

 

O que Heidegger exige é que o pensamento “se envolva com o domínio a partir do 

qual a atual civilização mundial planetária começou”. Este é o momento histórico do 

pensamento da aletheia [αλεθεια] nos gregos. Ele o chama de “passo atrás”, como 

tornou-se visível com a elucidação de Atena. Precisamos ganhar distância da 

civilização planetária, mas não negando-a; se fizermos isto, não seremos capazes de 

ver em que ela consiste, o que nela está acontecendo. Ao mesmo tempo, entretanto, 

devemos recuar até o começo do pensamento com vistas a pensar – e esta é a 

exigência de Heidegger [...] (BIEMEL, 1996, p. 21). 

 

Ao trazer o foco para a αλεθεια, o pensador da floresta negra nos remete a originalidade do 

pensar, porque “[l]a aletheia [αλεθεια] es lo no pensado que tiene que ser pensado, el asunto 

del pensar” (HEIDEGGER, Hegel y los griegos, [19--], p. 8)
74

. Com ela (a αλεθεια), o 

pensamento não tinha preocupações epistemológicas do tipo, sobre o saber das coisas ou de 

onde vinha o asseguramento de sua verdade – mas simplesmente viviam elas (às coisas) na 

ambiência do seu velamento/desvelamento, mantendo o respeito pelo que se velava, buscando 

não violá-las em seu movimento de reclusão. O pensamento inicial mantinha-se em 

consonância com a αλεθεια, mas, depois, conforme as reconfigurações históricas que 

aconteceram entre as épocas subsequentes, ela (a αλεθεια) caiu no esquecimento, e o 

pensamento passou a se direcionar para a verdade enquanto adequação
75

. Nesse caso, o 

velamento passa a ser infringido, e o que ganha prevalecimento é o que se desvela e se torna 

assegurado pelo homem, nas suas mais diversas modificações históricas
76

. Deste modo, o 

pensar vai passando por um longo processo de aprisionamento ao ente e esquecimento do ser 

ao buscar o domínio total da realidade, ou seja, das possíveis experiências do mundo. 

 

É nesse sentido que o “passo atrás” quer ser uma experiência de contraste a este mundo, 

marcado pela cientificidade do projeto cibernético e o aprisionamento do pensar. É por isso 

que o nosso filósofo, quando tratava da questão da arte na Hélade, ao apresentá-la em 
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 A αλεθεια é o não pensado que tem que ser pensado, é o assunto do pensar. (Tradução nossa). 
75

 Desenvolvemos no subtopico 1.4.1, esta diferenciação e transição entre a verdade como αλεθεια, e a verdade 

como adequação. Essa mudança é situada a partir de Platão, no modo como ele passa a abordar o ser que era a 

φύσις originária. Sobre essa mudança, conferir JUNIOR, 2014, p. 177. 
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 Conforme demonstra o tópico 2.1 desta pesquisa, onde nele se aborda às diversas formas de entendimento do 

ser conforme sua época histórica, na qual o homem e seu modo de interpretar também são modificados. 
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consonância com a φύσις, já trazia de antemão o seu pertencimento também à αλεθεια, quando 

ele dizia que ela pertencia a algo que era misterioso, mas que desde muito cedo pensadores e 

poetas, buscavam desvendar esse segredo através de dizeres sobre a luminosidade
77

. 

 

Φύσις e τέχνη pertencem uma à outra, de misteriosa maneira. Mas o elemento em 

que φύσις e τέχνη se co-pertencem e o âmbito em que a Arte tem que inserir-se, 

para poder chegar a ser o que é, permaneceram encobertos. 

É certo que na Grécia houve poetas e pensadores que, desde muito cedo, roçaram 

este segredo. A luminosidade, que outorga presença a tudo o que é presente, mostra 

no raio o seu vigor, que à uma, de súbito, se anuncia (HEIDEGGER, A proveniência 

da arte e a determinação do pensar, [198-?b], p. 5). 

 

A luminosidade marca a presença da αλεθεια, que é o sair do oculto e vir ao claro, mas 

mantendo em sua volta isso que lhe faz retrair. Assim, o que surge por si, a φύσις, brota nessa 

luminosidade provocada pela αλεθεια e, com isso, se perfaz a conformidade de uma com a 

outra. “A αλεθεια, o descobrimento no desencobrimento [desvelamento] é a essência da φύσις 

[...]” (HEIDEGGER, Heráclito, 2002, §8, p. 184). Por trazer consigo o conflito originário 

entre velamento e desvelamento, a φύσις se assemelha ainda mais com a αλεθεια, porque no 

que surge e brota por si, há também sua dimensão de reclusão de ocultamento, e nisso se 

aproxima da αλεθεια. A obra de arte possibilita esse vir a ser da φύσις, porque nela se instaura 

o combate entre mundo (Welt) e terra (Erde), conforme vimos anteriormente
78

, luta essa que 

se assemelha às que trazem consigo a φύσις e a αλεθεια (DIAS, 2011, p. 74). De certa forma, 

o pensamento que sair do enclausuramento estabelecido pela cibernética ao realizar esse passo 

de volta, irá ter com o ser a sua experiência no mundo originário, onde se davam os 

pertencimentos entre αλεθεια, φύσις, τέχνη e οίησις, todos atentos a escuta do ser que procura 

se desvelar no tempo. A arte sendo vista pela origem segue esse percurso, e por isso Young 

(2001, p.15) nos diz que seu grande auge foi na Grécia anterior à filosofia platônica, pelo fato 

dela não precisar seguir parâmetros que lhe eram impostos, estando apenas a resguardo do 

ser. Os paradigmas de controle surgem a partir de Platão, conforme os desmembramentos 
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 Embora já tivéssemos mencionado isso anteriormente no tópico 3.2, página 113-114, nosso intuito naquele 

momento, não era de levar a frente tal questão, algo que, procuramos realizar agora nessa etapa da nossa 

pesquisa.  
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 Tópico 1.4 deste trabalho. 
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históricos pelo qual passa a interpretação da φύσις nas suas mais diversas ressignificações 

históricas na busca por responder a questão primordial
79

. 

 

Assim, a proposta de Heidegger ao buscar resgatar o mundo grego originário para a reflexão 

da história em seu todo, traz como pano de fundo questionar os rumos que tomou tanto o 

produzir humano, conforme descrito pelo nosso segundo capítulo, bem como o destino à que 

se encontra o pensamento atual, buscando perceber se ele ainda é capaz de se voltar para o 

ser, isto é, para à origem. Para isso, o filósofo na busca por uma compreensão da história em 

seu processo de historialização, procura reler a Grécia, e não recuperá-la ou repeti-la 

(COELLO, 2005, p. 282). Mas, dessa vez, a leitura que dela ele realiza parte do seu próprio 

horizonte de significação e sedimentação das questões e do pensamento que circundam a esse 

mundo, e não pelo viés das interpretações modernas que dela foram formuladas.  

 

No fim, o que está em jogo para o nosso filósofo ao pensar a arte no mundo grego e os 

desdobramentos que ela teve no nosso mundo, conforme as reconfigurações históricas dessa 

questão é saber se ela ainda pode ser um caminho de transformação deste mundo, ou seja, se a 

arte, no mundo que se desvela como cibernético poderia se transformar em uma experiência 

de contraste que leve o pensamento de volta ao ser, pois, conforme vimos, a arte coloca sua 

verdade em obra. Poderia a arte hoje, cada vez mais entregue ao mundo proposto pela 

cibernética, ser essa experiência de ruptura? São perguntas que ficarão como perguntas, pois 

mais importante do que respondê-las, é deixa-las ressoar cada vez mais em nós, para que 

assim possamos ir nos preparando para interpretar um possível novo advento do ser. O fato é 

que o  

 

[...] foco central deve estar em perguntar se uma transformação do habitar no mundo 

é possível a partir da arte – por exemplo, se os últimos quartetos de cordas de 

Beethoven não nos transpõem para um mundo, ou abrem para nós um mundo, que 

não mais é determinado pela absoluta dominação e exploração realizada por esta 

forma de subjetividade cibernética que determina nossa vida social. Mas, quem 

“possui ouvido” para esta arte, fora de todo planejamento e de toda eficiência? 

Quem permite a si mesmo ser chamado por ela e assim transformado? Talvez isto 

esteja tão longe de nós quanto a primeira arte dos gregos, cujo significado tão 

dificilmente podemos apreender (BIEMEL, 1996, p. 23). 
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 Questão essa já mencionada na página 50 deste trabalho, “porque existe afinal o ente e não o nada?”  
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Ter a partir da arte como uma experiência originária é algo que a nós se torna um desafio, 

porque isto implica em uma vivência não metafísica dela, conforme tiveram os gregos 

incipientes, que por seu intermédio habitavam em comum pertença com as coisas, em seu 

movimento de desvelamento/velamento conforme a eclosão do ser que se doava nas obras 

enquanto φύσις e se expressava no tempo. Hoje, ao contrário, seguindo o delineamento 

traçado pela cibernética na experiência do mundo como controle, as obras tendem a cada vez 

mais serem vistas e produzidas metafisicamente, seja pelo âmbito da estética (conforme as 

sensações subjetivas que são capazes de produzir no indivíduo), ou em sua sedimentação ao 

ente ao afirmar o plano ôntico como o caminho a ser percorrido para a satisfação da vontade 

de poder. Por esse viés, a arte fica entregue ao movimento de retroalimentação desse sistema 

aprisionador, não provocando uma experiência de contraste capaz de nos emergir a origem da 

história, afim de que nos leve a compreender e nos situar à espera de um novo advento do ser. 

Pois, conforme vimos, na Hélade, a arte era vivenciada como desvelamento do ser, isto é, 

como αλεθεια, onde os entes eram abarcados em unidade e respeito emergidos também nessa 

totalidade que não era dominada pelos interesses subjetivos do homem, porque ele também 

estava situado na totalidade, em um ciclo de comum pertença entre ser, homem e ente 

(REDONDO, 2012, p. 166-167). 
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CONCLUSÃO 

 

A inquietação que guiou este nosso trabalho foi a pergunta pela arte hoje, procurando saber se 

ela, no “mundo da técnica” mantém sua vinculação originária, enquanto produção do ser 

(οίησις), ou se, ao longo da história do ser (Geschichte des Sein), se distanciou da sua 

proveniência. Assim, no primeiro capítulo, buscamos pensá-la enquanto um acontecimento 

originário, isto é, desvelamento (αλεθεια) da verdade do ser. É assim que Heidegger a 

entende e nos demonstra em seu texto A origem da obra de arte, que norteou a escrita do 

nosso primeiro capítulo. Quando Heidegger se direciona para as próprias obras de arte, 

deixando que elas falem por si sem o exercício da concepção de subjetividade sobre elas, 

vimos o acontecer da verdade (αλεθεια). Isso nos ficou claro com os exemplos analisados 

dentro desse capítulo: o quadro de Van Gogh e o templo grego. Em ambos vimos que a obra 

abre e funda um mundo sobre a terra, trazendo consigo a dimensionalidade de um mundo que 

se foi, mas que, de certa maneira, tem seu acontecimento registrado na obra de arte, e que nos 

resguarda a possibilidade de compreensão da história enquanto processo de historialização. É 

importante estarmos atentos a isso: de que para o filósofo da floresta negra a obra funda um 

mundo sobre a terra. E justamente nessa fundação do mundo sobre a terra se dá o conflito 

travado dentro da obra entre essas duas instâncias, em que nem mundo pode abrir totalmente a 

terra, nem essa pode manter o mundo completamente fechado. O combate se mantém em 

aberto na obra, e por meio dele que se dá a verdade enquanto desvelamento do ser (αλεθεια). 

 

Tendo sido estabelecida no primeiro capítulo a vinculação originária entre arte e verdade, no 

segundo capítulo, pôde-se defrontar com o problema da técnica, vigente no mundo moderno, 

pois, ao entendermos esse contexto, podemos colocar a questão da arte inserida nele, 

buscando discutir se ou ela mantém a vinculação com sua proveniência, conforme o primeiro 

capítulo procurou mostrar, ou se na era da técnica moderna isso se perde. Nisso, procuramos 

no primeiro momento desse capítulo pensar todos os desmembramentos que a técnica passa 

enquanto história do ser (Geschichte des sein), de sua arrancada no mundo grego até a sua 

compreensão moderna, onde em todos os momentos se procura responder a pergunta “Por que 

existe afinal o ente e não o nada”, conforme levantamos na página 50 deste trabalho. Essa é a 

pergunta que direciona todo o processo de reconfiguração histórica pelo qual ela passa 

conforme as mais diversas épocas históricas. 
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A compreensão dessa pergunta (levantada no final do parágrafo anterior) na modernidade, 

quando o mundo passa a ser entendido conforme a representação do sujeito, se configura a 

entender o mundo (Welt) como disponibilidade (Bestand), e a natureza não mais é vista como 

aquilo que precisa ser respeitada, mas, como o que deve sofrer a intervenção do homem na 

constituição do progresso. Com esse exercício de domínio que se procura efetivar sobre ela e, 

através do sujeito que já se encontra decidido disso, a técnica que antes mantinha uma 

vinculação ontológica, passa agora para uma conexão ôntica com a natureza. Viram-se as 

costas ao ser e se passa a persegui-lo no ente. É desta maneira que se procura atender as 

demandas da vontade de poder do sujeito tecnológico, e a consequência disso é o niilismo, 

que, conforme vimos, é um grande tormento para o homem levando-o a procurar 

preenchimentos para esse nada que lhe incomoda. Porém, os caminhos de preenchimento que 

ele busca através dos elementos apresentados pela tecnologia moderna, reafirmam ainda mais 

esse nada do qual ele busca se desvencilhar, justamente pelo fato de em todo projeto 

tecnológico se encontrar o “aprisionamento” do ente, em uma armação (Ge-stell) de caráter 

opaco, na medida em que não permite sequer uma fenda para a luminosidade do ser.  

 

Para buscar romper com essa estrutura que o homem armou para si através da técnica 

moderna, e que Heidegger nomeia como Gestell, o filósofo procura algo que se mantenha 

numa proximidade com a técnica, mas que ao mesmo tempo seja distante dos desdobramentos 

que ela tomou na era moderna, e que ainda se mantenha capaz de reconduzir o homem 

novamente aos caminhos do ser. Tal acontecimento é a arte pelo fato de tanto ela quanto a 

técnica manterem a mesma origem etimológica, τέχνη, que aliada ao sentido originário de 

ambas: a produção do ser (οίησις). Assim, a arte entendida a partir do sentido de sua 

proveniência, pode ser essa experiência de contraste ao mundo técnico, capaz de nos vincular 

novamente ao laço ontológico perdido. 

 

Contudo, procuramos pensar a situação da arte no mundo moderno e percebemos que 

justamente na era em que o mundo é concebido como imagem feita pelo sujeito da 

representação, ela se encontra imersa na estética e comprometida ao projeto técnico do mundo 

de asseguramento do ente. Com isso, o que vemos é que sua capacidade de fundar mundo se 

esvazia, assumindo em seu lugar a representatividade dele. Isso implicou o passo seguinte das 

reflexões do nosso terceiro capítulo, em que procuramos dar um “passo atrás”, regressando ao 



127 
 

 

modo como era a arte entendida no mundo helênico. Tal passo não se deu pelo fato de 

contrapormos a Grécia originária como o nosso mundo, nem como tentativa de repetição do 

passado, uma vez que isso seria impossível. Nosso intuito foi buscar a possibilidade de 

compreensão da história do ocidente em seu processo de historialização, que se constitui 

como história do ser (Geschichte des Sein), para que assim possamos perceber os 

desencadeamentos que essa questão foi tomando conforme a afirmação de cada mundo 

histórico. O que procuramos, com isso, foi perceber o processo de mudança existente, até 

chegar ao nosso momento histórico que é marcado pela última interface da técnica moderna 

(Gestell), a cibernética. Mas, antes, o que ficou de decisivo sobre a arte do mundo helênico foi 

seu comprometimento com o desvelamento (αλεθεια) do ser, que Heidegger mostra a partir da 

condução que ela tinha da deusa Athena, que orientava as produções daquilo que precisava vir 

a ser, de modo que não desrespeitasse a φύσις, que era outro modo do desvelamento, porém, 

sem a necessidade de alguém para auxiliar no seu processo de produção. 

 

Porém, conforme caminham as reflexões do nosso filósofo que demonstramos no nosso 

segundo capítulo, na era cibernética a arte torna-se um mecanismo de efetivação do projeto 

tecnológico do mundo, perdendo sua vinculação originária de desvelamento (αλεθεια) do ser 

tal como acontecia no mundo helênico. No mundo cibernético, ela se torna como que um 

recurso para o exercício de domínio, enquanto planifica as vontades a um denominador 

comum e, nisso, as administra como modo de retroalimentar o sistema. Dito de outro modo, 

através da arte, é imposto um padrão de gosto e valores a serem seguidos e cultivados pela 

sociedade, tendo como escopo a produção de “sucessos” atrás de “sucessos” dentro da 

indústria cultural (Kulturbetrieb) que, mantém o vínculo, ao projeto tecnológico do mundo. 

Dentro desse sistema, além do exercício de comando da vontade, criam-se, na medida do 

possível, outras vontades conforme a demanda da necessidade de consumo. A conclusão é de 

que todo muito, ainda se torna insuficiente, pois cada vez mais a demanda por lucratividade se 

torna maior. 

 

Percebe-se que o homem se encontra dentro de um aparato que praticamente lhe inviabiliza 

um questionamento decidido a cerca do ser, pois por todo lado se vê cercado pela necessidade 

de domínio, efetivação e realização no ente. Portanto, pensar um “passo atrás”, o retorno à 

origem perdida e impensada foi necessário. Por ele, podemos ter acesso a todo o 
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desencadeamento da nossa história ocidental e quem sabe nos prepararmos para um novo 

advento do ser. De certo modo, a reflexão da história (Geschichte des Sein), seja da técnica 

e/ou da arte, já que ambas têm em comum sua raiz e podem ser igualmente remetidas à 

questão do ser, deve nos levar a isso: à preparação e à espera de um novo redimensionamento 

da história a partir de um novo “envio” do ser. 

 

Ainda que procuremos pensar a arte dentro deste projeto tecnológico do mundo, sabemos que 

não é toda expressividade artística que, para Heidegger, estaria empenhada nisso: na entrega e 

manutenção da abertura do mundo feita pela técnica moderna. Podem ser considerados fora 

desse empreendimento tecnológico que nos é imposto artistas como Paul Klee, Cézanne, 

Braque, Chillida, Paula Modersohn-Becker, todos exemplos de cuidado para com a arte em 

tempos de perigo. O intuito desta pesquisa não foi refletir sobre essa possibilidade, mas, de 

certa maneira, é uma questão em aberto, se a partir do pensamento heideggeriano podemos vir 

a pensar a arte contemporânea, algo que procuraremos pesquisar, refletir e responder em um 

futuro.  
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