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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho busca apresentar a relação entre retorno da 
religião e secularização no pensamento de Gianni Vattimo. O ponto 
de partida se dá na reflexão vattimiana sobre a superação da 
metafísica desde o anúncio nietzscheano da morte de Deus e do 
anúncio heideggeriano de fim da metafísica, ambos são 
equivalentes. O retorno da religião acontece em duas modalidades: 
na sociedade e na filosofia, como conseqüência da impossibilidade 
de um fundamento absoluto. A secularização, como 
enfraquecimento das estruturas metafísicas, está ao mesmo tempo 
na motivação do retorno da religião como em sua configuração. 
 
Palavras-chave: Vattimo – retorno da religião – secularização – 
superação da metafísica – Nietzsche – Heidegger 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work seeks to present the relation between religious return and 
secularization in Gianni Vattimo’s thought. Our start point is the 
Vattimo’s reflection on metaphysics overcoming, from Nietzsche’s 
announcement of God’s death and Heidegger’s announcement of 
the end of metaphysics, both of them are equivalent. Religious 
return takes place in two modalities: in society and in Philosophy, 
as a consequence of the impossibility of the absolute ground. 
Secularization as a weakening is at the same time in the motivation 
of religious return and in its configuration. 
 
Keywords: Vattimo – return of religian – secularization – 
metaphysics overcoming – Nietzsche – Heidegger 
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INTRODUÇÃO 

 

“Não podemos não nos dizer cristãos”. Essa frase de Croce que aparece em vários 

textos de Vattimo expressa uma temática que é ponto fundamental em sua reflexão 

desde o início da década de 1990: a relação entre religião e secularização. A partir da 

teoria weberiana de desencantamento do mundo ou secularização (alguns afirmam 

serem coisas diferentes) estudiosos têm tentado compreender o nexo entre Ocidente e 

dessacralização. Desde a metade do século XX a chamada “teoria da secularização” 

vem buscando elementos para perceber de que forma essa dessacralização vem 

acontecendo: Será realmente uma dessacralização? Ou a interiorização da 

experiência religiosa? Ou a transformação na forma que a religião se manifesta? São 

várias as tentativas de respostas para a única pergunta: Que tem acontecido com a 

religião na modernidade tardia? O surgimento dos chamados novos movimentos 

religiosos forçou muitos pesquisadores a mudarem suas concepções sobre a 

secularização e alguns até passaram a afirmar que nossa época é pós-secularizada. 

Vattimo tem observado atentamente um retorno da religião na sociedade 

secularizada. Retorno que rompe com os vários anúncios de fim da religião e 

afirmação da razão moderna e da ciência como as únicas soluções possíveis para a 

humanidade. Seu interesse por essa temática relaciona-se com a reflexão de 

Nietzsche e Heidegger sobre a superação da metafísica. Para ele todas essas coisas 

estão interligadas. Diante disso é possível perguntar: Como Vattimo relaciona 

retorno da religião e secularização? Cabe perguntar ainda: Como ele compreende 

cada uma delas? Que tem a ver essa relação com a superação da metafísica em 

Nietzsche e Heidegger? 



 

 

12 

É importante destacar logo de início que esse texto parte da seguinte hipótese: Para 

Vattimo a religião retorna por causa da secularização (que ele compreende como 

enfraquecimento do fundamento metafísico), em duas instâncias: na sociedade, como 

busca de fundamento e na filosofia pela abertura que a ausência desse fundamento dá 

à religião. Além disso, a religião que retorna precisa assumir a kénosis, ou seja, sua 

vocação para o enfraquecimento. 

Qual a importância desse trabalho? Acredito que a reflexão filosófica de Vattimo 

pode nos ajudar a compreender a situação da religião e da secularização na 

atualidade. Diante do perceptível retorno da religião e com ele a ameaça do 

fundamentalismo, da intolerância, do fanatismo, do literalismo e do fechamento em 

relação ao mundo precisamos de referenciais teóricos que possam nos auxiliar numa 

leitura crítica. Como ser religiosos depois de Nietzsche e Heidegger? Como 

continuar ao mesmo tempo apegados à religião e buscando superar a metafísica? É 

justamente o tipo de respostas que a reflexão vattimiana procura desenvolver. Ao 

longo de seus textos Vattimo dialoga com a história da filosofia, em especial a 

história recente. Diante disso, entendo que a exposição de sua filosofia nos ajuda a 

discernir os caminhos da reflexão filosófica contemporânea. Ele sendo um dos mais 

destacados filósofos da atualidade nos ajuda a compreender as limitações e pontos de 

grande contribuição de outros pensadores. Não devemos esquecer que ele também é 

um dos principais intérpretes da obra de Nietzsche e Heidegger, tornando-se leitura 

obrigatória no campo da filosofia alemã e pós-metafísica. Apesar de tudo isso, a obra 

de Vattimo ainda é pouco divulgada no Brasil, ficando mais restrita a estudiosos da 

filosofia contemporânea. A evidência disso está na publicação de apenas alguns 

poucos livros e ensaios seus e de apenas dois livros de introdução ao seu 

pensamento1. Este trabalho pode ajudar a divulgar a obra de Vattimo e ao mesmo 

tempo contribuir com o aprofundamento de sua reflexão sobre religião e 

secularização. 

No Brasil a obra de Vattimo também pode contribuir na construção de uma crítica da 

religião, já que ele compreende que o papel do filósofo diante do retorno da religião 

é refletir criticamente. Ao sincretismo que caracteriza a religiosidade popular 

brasileira, ou às religiões de matriz africanas ou indígenas, vistas com desconfiança, 

principalmente pela classe média e por líderes religiosos, a filosofia vattimiana pode 

                                                
1 Scopinho (2001) e Pecoraro (2005). 
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ajudar a conferir-lhes legitimidade a partir da noção de superação da metafísica. Da 

mesma forma a reflexão teológica pode ser enriquecida com as contribuições de 

Vattimo, trazendo para seu centro a kénosis. Isso implica numa teologia que rompe 

com a onto-teologia, possibilitando uma fé adequada à pós-modernidade, ou seja, 

uma teologia secularizada para uma fé secularizada, como uma alternativa ao 

dogmatismo e ao fundamentalismo. A encarnação como kénosis possibilita pensar 

num Deus mais próximo do ser humano, que, em Jesus, tomou parte no mundo e 

como um Deus fraco fez-se amigo dos fracos. 

Se este texto visa contribuir com os estudos vattimianos no Brasil é preciso perguntar 

por sua contribuição. Mas para isso é preciso, antes, atentarmos, de maneira bastante 

superficial, o estado desses estudos no que concerne a religião e secularização. Para 

isso, analisaremos os quatro pincipis trabalhos sobre a filosofia de Vattimo 

produzidos no Brasil. O primeiro livro publicado no Brasil sobre o pensamento de 

Gianni Vattimo foi Filosofia e sociedade pós-moderna: Crítica filosófica de G. 

Vattimo ao pensamento moderno, de Sávio Carlos Scopinho (2001). É um texto 

introdutório onde a relação entre religião e secularização aparece de maneira bastante 

resumida. Nesta obra o autor afirma que o retorno do sagrado na pós-modernidade se 

dá pelo descrédito da razão. Na atualidade a filosofia tem como tarefa descobrir a 

plausibilidade da religião, já que ela não é mais relegada a segundo plano mas 

tornou-se uma linguagem como outras (ciência, arte, etc.). Para Scopinho, Vattimo 

utiliza o termo secularização como descrição da situação da religião na sociedade 

atual, onde o mito deixou de servir de justificação da supremacia de uma cultura 

sobre a outra. Com a emancipação da razão e da idéia de progresso não se pode 

afirmar a partir de fundamentos antes aceitos que uma cultura ou um saber são mais 

importantes que outros (SCOPINHO, 2001, p. 98). A secularização não significa 

abandono da tradição, já que esta continua presente nos indivíduos e na sociedade, 

nem significa “deixar de colocar em evidência a transcendência de Deus” 

(SCOPINHO, 2001, p. 100). A secularização representa o fim das “estruturas sacras 

e a-temporais do rito e da experiência religiosa tradicional, segundo os parâmetros da 

concepção medieval e tridentina do mundo” (SCOPINHO, 2001, p. 102), além de 

ser, como simbolizado na kenosis, uma interrogação posta diante das leituras 

tradicionais de Deus. Isso faz com que seja necessária uma revisão da prática cristã 

dentro do único limite imposto à secularização: a caridade. Em alguns momentos a 
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leitura que Scopinho faz das obras de Vattimo parece um tanto desatenta. Ele afirma 

num primeiro momento que a secularização não significa deixar de por em evidência 

a transcendência de Deus, como mencionado acima, depois ele diz que “O 

cristianismo secularizado elimina os aspectos e as referências transcendentes e 

sobrenaturais da visão teocêntrica da mentalidade medieval” (SCOPINHO, 2001, p. 

100). Ele também afirma que a secularização procura “purificar a fé”, enquanto 

Vattimo afirma em Acreditar em acreditar justamente isso não é uma conseqüência 

da secularização (VATTIMO, 1998, p. 41). 

Outro texto introdutório ao pensamento de Vattimo é o livro Niilismo e 

(pós)modernidade, de Rossano Pecoraro (2005). Aprofundando-se um pouco mais 

que Scopinho no tema da religião, Pecoraro (2005, p. 118) diz que o retorno da 

religião não é um acaso, é o aspecto essencial da religião pós-moderna, porque 

O anúncio da “morte de Deus” não enterra a possibilidade (e a 
“legitimidade”) do discurso religioso; ao contrário, ele assinala e abre um 
percurso marcado por uma nova e renovada vitalidade da experiência 
religiosa dentro da pós-modernidade, na sociedade da Ge-Stell, no mundo 
tornado fábula, na “Babel do pluralismo tardo moderno”, em que a 
“vocação ao enfraquecimento” (que se dá como secularização do sagrado) 
é a própria condição do retorno do religioso (PECORARO, 2005, p. 123). 

Esse enfraquecimento, que é a secularização, se mostra na kénosis, onde história 

sagrada e profana se fundem e a partir do qual, na pós-modernidade pode-se pensar 

no ser como evento. No texto de Pecoraro é possível perceber o sentido de 

secularização ligado à noção de enfraquecimento das visões de mundo, ou do 

fundamento, mas não há uma relação com a religião. Ele entende que a interpretação 

da religião que retorna deve “superar” a tradição metafísica, aceitando sua vocação 

niilista, como maneira de encarar a condição secularizada da época pós-moderna 

(PECORARO, 2005, p. 119-120).     

Emílio Amorim, em dissertação defendida na UFJF, afirma que “Vattimo constrói 

uma leitura filosófica pós-moderna, sobre um retorno da questão religiosa que ele 

percebe na sua vida, no mundo contemporâneo em torno dele e na filosofia”. 

(AMORIM, 2005, p. 123). Para Amorim, esse retorno não significa retorno de 

pessoas à religião, mas rememoração e distorção, como algo que surge após ter sido 

julgado superado. Se a religião nunca foi superada não há sentido em falar de retorno 

de pessoas (AMORIM, 2005, p. 124). A religião que retorna na pós-modernidade é 

enfraquecida de seus traços de peremptoriedade metafísica. A secularização é um 

abandono do sagrado e um retorno a Deus, mas o sagrado abandonado a que Amorim 
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se refere é a leitura girardiana da relação entre a violência e o sagrado da metafísica 

(AMORIM, 2005, p. 113). Creio que a leitura de Amorim torna-se um tanto 

paradoxal quando ele afirma não ser o retorno do religioso um retorno de pessoas à 

religião. Não é só isso mas também o é. Paradoxal porque ele próprio afirma que 

Vattimo começa a falar de religião a partir também de seu próprio retorno. Além 

disso, ele usa pouco o termo secularização, tão usado por Vattimo para se referir não 

somente a religião mas também a enfraquecimento e a dissolução da idéia de 

progresso. 

Frederico Pieper em tese de doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Religião da UMESP (2007) expõe talvez a melhor leitura do pensamento 

de Vattimo em português, ele não somente abrange os mais importantes pontos da 

filosofia vattimiana, mas o faz com profundidade, levando em consideração as 

referências teóricas do filósofo de Turim. Para ele Vattimo compreende a 

secularização como a realização do destino do cristianismo, não como abandono da 

religião (PIEPER, 2007, p. 186). Esse é o mote de todo o último capítulo de Pieper, o 

que trata da religião e da secularização: mostrar que a secularização é a realização do 

cristianismo. A hermenêutica funciona como uma “lente” a partir da qual Vattimo lê 

o retorno da religião e a secularização. A religião não retorna por acaso, o retorno 

nem ao menos é uma novidade já que faz parte da experiência religiosa (PIEPER, 

2007, p. 241). A experiência do retorno na pós-modernidade tem como marca a 

secularização: “A religião, segundo Vattimo, retorna de forma enfraquecida, 

cumprindo o ideal de esvaziamento de Deus presente no mito fundante do 

cristianismo” (PIEPER, 2007, p. 244). Mas no retorno da religião de forma 

enfraquecida não somente possibilita a ela ser uma verdade dentre outras, mas 

também contribui na formação de grupos fundamentalistas. Diante da falta de 

verdades fortes o fundamentalismo surge como a crítica à pós-modernidade. Pieper 

(2007, p. 245) diz que para Vattimo os fundamentalismos são uma “reação defensiva 

face à pluralidade do mundo atual, que coloca em xeque o sentimento de 

tranqüilidade de se possuir certa identidade”. 

Meu interesse particular no pensamento de Vattimo relaciona-se às possibilidades 

que ele apresenta à religião nesse momento em que nos despedimos da modernidade 

e começamos a viver a condição pós-moderna. Sou pastor protestante e atuo numa 

pequena comunidade batista na periferia de São Bernardo do Campo. Tenho 
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percebido um grande crescimento de tendências fundamentalistas em meu ambiente 

de atuação pastoral. Carrego também em minha tradição batista o peso de uma 

história marcada por alternâncias de tolerância e intolerância, racismo e defesa dos 

direitos humanos, etc. Percebo que o pensamento de Gianni Vattimo pode me ajudar 

a compreender este momento de minha comunidade (inserida num contexto maior) e 

apontar caminhos de atuação. Penso que a ontologia, segundo propõe Vattimo, que 

concebe o ser em sua eventualidade, impede a absolutização das leituras da Bíblia e 

das doutrinas, além disso, possibilita a valorização das experiências religiosas 

individuais e comunitárias. 

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro busco compreender o 

que significa para Vattimo a superação da metafísica, já que é ela quem norteia os 

caminhos deste texto, partindo principalmente da leitura de Nietzsche e Heidegger 

nas suas idéias de morte de Deus e fim da metafísica. Ainda relaciono “superação” 

com Verwindung para mostrar que a metafísica não se supera como um rompimento 

ou progresso da razão. Procuro ainda mostrar que para Vattimo a superação da 

metafísica é uma questão ética por causa do seu caráter violento. Por fim apresento 

os desdobramentos da superação da metafísica nas crises da razão forte, da história 

como progresso e do sujeito moderno. 

No segundo capítulo apresento as idéia de Vattimo sobre o retorno da religião. Ele 

percebe esse retorno de duas formas: na sociedade e na filosofia. Nas duas 

modalidades o retorno está associado à superação da idéia de fundamento metafísico. 

Procuro destacar ainda que Vattimo não afirma que a religião esteve ausente mas que 

foi compreendida como algo descartável. O retorno é seu deslocamento para o 

centro. Diante desse retorno a filosofia não pode fechar os olhos à experiência 

religiosa mas deve se posicionar criticamente se quiser ser realmente significativa na 

atualidade. 

No terceiro capítulo apresento a idéia de secularização em Vattimo como 

enfraquecimento. Ela tem sua origem na tradição cristã, em especial na kénosis, no 

esvaziamento de Deus de sua transcendência. A religião que retorna deve ser 

secularizada. Que isso quer dizer? Procuro então mostrar como Vattimo re-lê alguns 

elementos da fé cristã como exemplo de secularização da religião. E finalmente 

aponto o único limite possível para a secularização, segundo o filósofo de Turim: a 

cáritas. 



 

 

17 

Como procedimento metodológico procurarei ler as principais obras de Vattimo, de 

suas fontes e de seus interlocutores, a partir de um criterioso levantamento de livros, 

ensaios e artigos de revistas acadêmicas, buscando perceber as linhas gerais da 

reflexão vattimiana, mais especificamente, sobre a relação entre religião e 

secularização. A perspectiva de leitura de tais obras foi uma hermenêutica partindo 

do texto, em diálogo com a idéia de superação da metafísica, da maneira como o 

próprio Vattimo propõe e que será exposta no primeiro capitulo. Busquei também 

fazer uma leitura dos críticos da filosofia vattimiana e pós-moderna, com o intuito de 

não romantizar o tema do estudo. Vattimo e toda a reflexão pós-metafísica têm 

recebido muitas críticas, tanto de filósofos, religiosos, cientistas e críticos de arte, e 

considero que elas ajudam a fortalecer a reflexão. É preciso também esclarecer que, 

sendo Vattimo um autor vivo, as reflexões expostas neste trabalho enquadram-se 

num recorte que vai de suas primeiras obras ao que foi publicado até o momento. 

Não é impossível que posteriormente ao termino desta dissertação ele publique algo 

que venha acrescentar, corrigir, ou modificar completamente suas posições ate agora 

tomadas em relação aos temas aqui expostos. 

De maneira alguma esta dissertação procura esgotar o tema, muito pelo contrário, 

deixa várias questões em aberto, tanto pela sua limitação temática como pela 

extensão da obra vattimiana. Mas espero que contribua de alguma forma com a 

reflexão filosófica pós-metafísica, especialmente no campo das ciências da religião. 

Gianni Vattimo nasceu em Turim em 04 de janeiro de 1936. Ali estudou filosofia, 

formando-se em 1953, tendo sido aluno de Luigi Pareyson. Posteriormente fez dois 

cursos na Universidade de Heidelberg, onde foi discípulo de Hans-Georg Gadamer e 

Karl Löwith. Nos anos 50 trabalhou, ao lado de Umberto Eco, na produção de 

programas culturais para a rede estatal de rádio e TV italiana. É, desde 1964, 

professor da Universidade de Turim e já lecionou como professor visitante em várias 

universidades norte-americanas. Colabora com diversos jornais italianos, sendo os 

principais La Stampa e L'Unità, com o argentino Clarim, o espanhol El País, entre 

outros e é constantemente convidado para conferências e palestras em todo o mundo. 

Cresceu na tradição católica e foi profundamente piedoso durante a juventude, 

liderou durante a década de 1950 os estudantes católicos italianos e ingressou no 

curso de filosofia com o intuito de “contribuir para a formação de um novo 

humanismo cristão”. Desencantou-se com a fé cristã e por muito tempo permaneceu 
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distante da religião, mas, conforme ele próprio diz, em seus estudos de Nietzsche e 

Heidegger voltou a interessar-se pela religião. Caminhou também pela política, 

sendo eleito, em 1999, deputado no Parlamento Europeu pelos Democratas de 

Esquerda (DS). Em 2004 candidatou-se novamente, só que dessa vez pelo pequeno 

Partido dos Comunistas Italianos (PdCI), mas não conseguiu a reeleição. Desde que 

assumiu sua homossexualidade tem militado pelos direitos dos homossexuais. É 

considerado por muitos como um dos mais importantes filósofos da atualidade. 
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Capítulo 1 

A SUPERAÇÃO DA METAFÍSICA 

 

“Há metafísica bastante em não 
pensar em nada”. 
 

Fernando Pessoa (Alberto Caeiro) 

 

1.1. A metafísica a ser superada 

       

A história da metafísica se confunde com a própria história da filosofia e do 

Ocidente, já que desde a Grécia antiga o pensamento parte de categorias definidas 

para apreender o ser, determinando sua essência e realidade. A primeira 

sistematização da metafísica aconteceu em Aristóteles. Na Metafísica2 ele procura 

identificar a metafísica como a verdadeira ciência, cujos objetos são as causas 

primeiras e as essências. Ele a caracteriza como a ciência que se ocupa do ser em sua 

totalidade, na verdade, a única. O ser do qual se ocupa é múltiplo em significação, 

mas suas significações estão relacionadas a uma unidade, a substância. Nesse 

sentido, sua metafísica se fundamenta na noção de ousía. Algo muito significativo na 

metafísica de Aristóteles é a retomada da temática da realidade de Deus, já presente 

nas obras que compõem a física, e que influenciou a teologia e a filosofia de 

inspiração cristã desde os Pais da Igreja até a atualidade, com destaque para sua 

releitura feita por Tomás de Aquino, especialmente em sua busca de provar a 

                                                
2 Nome dado possivelmente por Andrônico de Rodes a um conjunto de obras posteriores às que 
tratavam da física (metà tà physiká: os livros posteriores à física). 
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existência de Deus. É importante compreendermos como isso é trabalhado não só em 

Aristóteles mas também em seus “discípulos” há dois milênios e meio: dois 

princípios básicos: aquilo que se move se move porque foi movido por outro e, 

voltando sempre em busca do primeiro motor (aquele que primeiro moveu), não se 

pode retroceder infinitamente. Em poucas palavras, Deus é motor imóvel (primeiro), 

a causa não causada, sendo assim ele é eterno e único. 

Saindo da Grécia, em seu contato com o cristianismo, a metafísica passou a ser 

confundida com a teologia cristã e a própria herança espiritual da Igreja. Um bom 

exemplo disso é a conhecida “conversão” de Platão ao cristianismo por Agostinho, 

resgatando a dicotomia entre corpo e alma, substâncias sensíveis e supra-sensíveis e 

a “conversão” de Aristóteles por Tomás de Aquino, em que idéia de uma causa não 

causada é utilizada para provar a existência de Deus, além da distinção entre ser e 

seres (entes) e a idéia do ser como o que há de mais perfeito. Heimsoeth (1949, p. 

11) diz que na modernidade a metafísica passou por três momentos importantes: seu 

desprendimento da tradição, que geralmente era feita sob o viés da teologia e das 

sumas filosóficas, o que desembocou na valorização da originalidade de grandes 

personagens, como Descartes e Spinoza, Kant3, etc.; a “realidade” como grande tema 

da metafísica e com isso a possibilidade de se conceber metafísica e teologia como 

saberes distintos e o homem, o universo e a imanência, como ponto de partida da 

reflexão; e o desenvolvimento das ciências, que não somente provém, em sua 

maioria, da metafísica mas, por suas especificidade e profundidade levantam novos 

problemas metafísicos. 

O que Vattimo entende por metafísica se construiu, sobretudo, a partir dos escritos de 

Heidegger, especificamente das noções de metafísica como esquecimento da 

diferença entre o ser e o ente e, conseqüentemente, como o pensamento do 

fundamento, ou seja, para a metafísica o ser é o fundamento do pensamento e da 

existência. O primeiro filósofo estudado por Vattimo foi Aristóteles, mas não parece 

ter ficado em seu pensamento traços de aristotelismo. Antes seguindo os passos de 

Nietzsche e Heidegger ele busca outra compreensão de metafísica, com fins de 

descobrir os caminhos de sua superação. Como no segundo Heidegger, a metafísica 

para Vattimo é algo negativo, por isso propõe sua superação. Mas não é algo 

                                                
3 É importante lembrar que os três filósofos citados criticaram a metafísica clássica, mais 
especificamente, o modelo aristotélico-escolástico, mas, a partir dela elaboram outros esquemas 
também metafísicos. 
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negativo, como uma disposição ruim do pensamento. Está mais para destino do 

homem. 

Vattimo diz que para Heidegger só se pode chegar à essência da metafísica chegando 

primeiro a seus problemas típicos e tentando resolvê-los. O próprio Heidegger 

procura fazer isso levantando e trabalhando três problemas: “o problema do 

fundamento e o problema com ele ligado da ‘diferença ontológica’, o problema do 

nada e o problema da verdade”. A partir da investigação desses problemas podemos 

pensar num segundo Heidegger4, que se situa a partir de A essência da verdade (IH, 

p. 70-71). Na introdução à 5ª edição de O que é metafísica? (O retorno ao 

fundamento da metafísica)5 Heidegger diz que ela é a filosofia que se esqueceu do 

ser, e isso a caracteriza em toda sua história: “Na medida em que, constantemente, o 

pensa representa o ente enquanto ente, a metafísica não pensa no próprio ser” 

(HEIDEGGER, 1974, p. 56). Vattimo diz isso da seguinte forma: “a metafísica é o 

pensamento que, mesmo ao pôr o problema do ser, o esquece imediatamente e se 

limita a considerar o ente” (IH, p. 85). Esse esquecimento não é simplesmente deixar 

de falar do ser, é identificá-lo com o ente. É aqui que entra a chamada “diferença 

ontológica”, que, em poucas palavras, é a percepção da diferença entre ser e ente: o 

ser é ser e o ente é ente. Nessa confusão entre ser e ente a metafísica pode ser 

compreendida como o pensamento do ser como simples presença, como óbvio, sobre 

o qual não se precisa pensar, pois é o que está diante de nós: algo claro e acessível. 

Esse esquecimento do ser se dá por causa do desinteresse pelo nada na reflexão 

filosófica metafísica6. Na história da metafísica, do nada nada se pôde dizer até 

                                                
4 Por segundo Heidegger pode-se compreender o pensamento heideggeriano em seus novos 
direcionamentos após a virada (Kehre). A virada do pensamento heideggeriano é a passagem de seu 
pensamento, expresso em Ser e tempo, ainda, de certa forma, preso à metafísica, a uma reflexão mais 
profunda sobre o ser. Para Inwood, em seu Dicionário Heidegger (2002, p. 203), exemplifica essa 
virada com a inversão dos termos ser e tem em tempo e ser, o que, segundo ele, muda a forma de 
encarar o problema. Inwood (2002, p. 203) estabelece a Carta sobre o humanismo como marco dessa 
virada. Vattimo afirma poder já se falar em um segundo Heidegger nas obras após A essência da 
verdade, de 1930 – e talvez esta já possa ser vista como a primeira dessas obras. No apêndice a 
Introdução a Heidegger, História da crítica, Vattimo (IH, p. 162) diz que a Carta sobre o humanismo 
inaugura a segunda fase da crítica heideggeriana, anteriormente relacionada mais relacionada ao 
existencialismo. 
5 O texto O que é metafísica? é a transcrição da aula inaugural de Heidegger ao assumir o cargo de 
professor em Freiburg, em 1929, a referida introdução foi incluída na 5ª edição, de 1949. Observando 
atentamente podemos perceber diferenças entre a introdução e o corpo da conferência. A introdução 
parece ter o intuito de aproximar O que é metafísica? dos desdobramentos posteriores do seu 
pensamento. 
6 Para Heidegger (1978, p. 33), a pergunta “por que há simplesmente o ente e não antes o nada?” é a 
questão fundamental da metafísica. É a questão primeira em dignidade, já que é a mais vasta, a mais 
profunda e a mais originaria (HEIDEGGER, 1978, p. 34). Ele ainda afirma que se quisermos observar 
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agora, já que o nada não existe. Com isso, sem ele o ser identifica-se com o ente, 

como presença e realidade. Quando a metafísica afirma ter chegado à verdade do ser, 

chegou somente à “verdade” do ente. A experiência do Dasein com o nada é a 

angústia, quando esse a experimenta volta-se ao ente, transcendendo-o. O Dasein 

como ente que pensa o ser é transcendente em relação aos outros entes, mas também 

abertura para o ser do ente. Sendo assim, essa abertura que somos nos lança 

constantemente ao ente, o que constitui o esquecimento do ser. A partir disso 

podemos afirmar que o homem é essencialmente metafísico, não pelas escolhas que 

faz, ou por uma disposição psicológica, é seu destino, faz parte de sua constituição. 

A transcendência do Dasein em relação aos outros entes está em seu “conhecimento” 

antecipado da verdade do ser. Diante de tudo isso Vattimo pode dizer a partir de 

Heidegger que “metafísica é todo o pensamento ocidental que não soube manter-se 

ao nível da transcendência constitutiva do Dasein, ao colocar o ser no mesmo plano 

do ente” (IH, p. 68). 

Para Heidegger a metafísica chega a seu ápice na constituição técnica do mundo (Ge-

Stell). Partindo daí Vattimo (IH, p. 99) diz: “a metafísica cumprida é, no seu sentido 

mais amplo, a técnica e a instrumentalização geral do mundo”. Por que isso? A 

técnica representa o ato criativo do homem levado à sua radicalização. A Ge-Stell é a 

tecnificação do mundo, a transformação do mundo e do próprio homem em objetos; 

não mais a criação é objeto mas, aquele que o criou e para o qual a criação foi criada 

tornam-se objetos. Na constituição técnica do mundo, este deixa de ser lugar do 

homem e passa a ser produto do homem; ou com diz Vattimo (IH, 95), “na medida 

em que é cada vez mais completamente um produto técnico, o mundo é, no seu 

próprio ser, produto do homem“. Na Ge-Stell todos os entes são acessíveis, por isso 

perdem sua rigidez e sempre são provocados a mudar em seu valor de uso – até o 

homem (o Dasein – o ente que pensa o ser) é provocado. 

A técnica que se desenvolve a partir das ciências modernas, para as quais o 

verdadeiro é aquilo que pode ser verificável empiricamente, modifica o mundo e, em 

decorrência disso, o ser do homem, já que esse é ser-no-mundo (Dasein). Tudo, na 

verdade, passa a ser manipulado (ou pelo menos manipulável). O mundo passa a não 

ser nada mais que o conjunto dos entes ordenados, aclarados e dispostos à produção. 

                                                                                                                                     
rigorosamente essa questão, estaremos já perguntando pelo ser do ente (HEIDEGGER, 1978, p. 60). 
Nesse sentido, refletir sobre o nada é já refletir sobre o ser. 
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Nessa entificação do mundo não há mais nada oculto, tudo está disposto de forma 

óbvia, “o que quer dizer, no total primado do ente, e, portanto, no esquecimento do 

ser, da diferença” (NUNES, 1992, p. 228). A Ge-Stell é o ponto culminante da 

metafísica porque nela o ser que se pensa é o ente, que é radicalmente manipulado e 

do qual é extraído todo potencial produtivo, num mundo onde nada é oculto.  

 

1.2. Nietzsche e Heidegger: morte de Deus e fim da metafísica 

 

A superação da metafísica de que Vattimo não se cansa de falar tem origem na 

filosofia que transcorre do eixo Nietzsche-Heidegger. Para ele há uma continuidade 

teórica entre esses dois pensadores. Sobre alguns temas ambos dizem a mesma coisa, 

ainda que em épocas e de formas diferentes. Nietzsche e Heidegger são as principais 

fontes do pensamento vattimiano, estão presentes em citações diretas e indiretas. 

Minaya (2007, p. 1) em ensaio sobre A relação Nietzsche-Heidegger como ponto de 

partida na filosofia de Gianni Vattimo chega a compreender os pensadores alemães 

como intertextos, pré-textos e palimpsestos na obra do filósofo de Turim. Apesar de 

afirmar isso não entra na análise literária necessária para comprovar tal afirmação – o 

que também não acho tão importante no atual estado dos estudos da obra vattimiana 

– mas consegue descrever como a superação da metafísica liga-se à morte de Deus 

nietzscheana e o fim da metafísica heideggeriano. Ele afirma que: “‘Morte de Deus’ 

e ‘fim da metafísica’ são equivalentes, ou, melhor ainda, dizem o mesmo” 

(MINAYA, 2007, p. 5), já que tanto um como o outro estão relacionados à 

destituição de qualquer idéia de fundamento. O próprio Vattimo confirma isso: 

“Acredito que tanto o anúncio nietzscheano da morte de Deus quanto o anúncio 

heideggeriano (visto que também neste caso se trata de um anúncio e não de uma 

teoria ou uma tese) do fim da metafísica, possam ser tratados como maneiras 

genéricas de caracterizarmos a experiência do final da modernidade” (DC, p. 20). 

O interesse de Vattimo pela obra de Heidegger começou desde sua formação e 

ganhou força a partir de seus estudos em Heidelberg quando foi aluno de Hans-

George Gadamer, discípulo de Heidegger. Entre suas primeiras publicações, uma é 

dedicada ao pensamento de Heidegger: Essere, storia e lingguagio in Heidegger, de 

1963. Quanto a Nietzsche, provavelmente seu contato também é bem antigo. Sua 
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primeira publicação sobre ele apareceu quatro anos após o livro sobre Heidegger: 

Ipotesi su Nietzsche. Outros estudos sobre suas duas mais fortes influências 

continuaram tomando parte em seu labor acadêmico ao longo dos anos. Tanto que 

ainda é considerado em alguns meios apenas como um intérprete dos filósofos 

alemães. Apesar de suas presenças intensas nos escritos de Vattimo, hoje este 

caminha por via própria, ainda que em continuidade com eixo Nietzsche-Heidegger. 

Desde os escritos dos anos 80 Vattimo vem demonstrando certa independência de 

suas fontes, ainda que, como eu já disse, em continuidade, percorrendo a trilha aberta 

por elas. Nos ensaios que compõem O fim da modernidade a superação da 

metafísica, o niilismo, a hermenêutica e a pós-modernidade são repensados por 

Vattimo, em continuação, mas não necessariamente como uma apropriação do 

pensamento dos autores alemães. A idéia também de um pensamento fraco – do qual 

Vattimo não é o único idealizador, mas o mais importante – é também uma mostra 

desse início de independência. 

Como se processa, então, em Vattimo a leitura de Nietzsche e Heidegger? Vattimo lê 

Nietzsche, sob a influência de Heidegger, como um pensador hermenêutico, aquele 

que leva a metafísica a seu ápice e percebe em si a possibilidade de superar a 

metafísica, ainda que não tenha conseguido tal feito. Na perspectiva vattimiana uma 

citação da quarta parte de Ecce homo (2000, p. 117) pode ajudar nessa compreensão: 

“Sei que algum dia o meu nome estará relacionado, em recordação, a algo de terrível, 

a uma crise como nunca ocorreu, à mais terrível colisão de consciências, a uma 

sentença anunciada contra tudo aquilo que se acreditava, exigia e santificava até 

então”. Nietzsche, então, não é apenas mais um pensador metafísico, mas aquele que, 

como Heidegger, de dentro das amarras metafísicas tenta se livrar delas. 

Mas se por um lado Vattimo se utiliza de Heidegger para interpretar Nietzsche, por 

outro, o contrário também é válido. Mas se Nietzsche é anterior a Heidegger como 

pode servir de via interpretativa? No ensaio Nietzsche, intérprete de Heidegger, 

Vattimo afirma que os leitores de Heidegger, por reconhecerem a centralidade de 

Nietzsche em seu pensamento, de um pensador que estava no fim da metafísica, 

talvez o último dos metafísicos, são levados a ler o segundo para uma compreensão 

mais clara do primeiro. Ele diz: “Muito além das teses explícitas propostas por 

Heidegger em sua interpretação de Nietzsche, o significado mesmo da filosofia 

heideggeriana tende a ser captado e compreendido através de Nietzsche” (DN, p. 72). 
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A continuidade que há entre Nietzsche e Heidegger é que abre os caminhos para a 

filosofia de Vattimo e para toda a filosofia que busca superar a metafísica. Eles não 

são somente “intertextos, pré-textos e palimpsestos” nos escritos de Vattimo, são 

referências teóricas que apontam caminhos, sem necessariamente servirem como 

dogma ou fundamento. 

 

1.2.1. A superação da metafísica em Nietzsche 

 

Por ter sido o “último dos filósofos metafísicos”, Nietzsche pôde pensar na 

possibilidade de superação, ainda que não tenha conseguido isso. Para Vattimo o 

anúncio da morte de Deus é o início de grandes transformações na filosofia 

ocidental. “Deus está morto” representa a superação da metafísica, de qualquer idéia 

de fundamento e verdade absoluta. Mas como isso pode ser interpretado? A morte de 

Deus não é a afirmação da não-existência de Deus, já que isso implicaria numa 

permanência na metafísica. Tal afirmação aponta para uma verdade objetiva que a 

limitaria dentro da esfera metafísica (DC, p. 9). Como é já bastante aceito em alguns 

círculos heideggerianos, a morte de Deus acontece pelo desinteresse do homem na 

idéia de um fundamento supremo, gerado pelo alto grau de desenvolvimento da 

técnica e das ciências modernas. Vattimo expõe essa idéia nos seguintes termos: 

A crença em Deus foi um fator poderoso de racionalização e disciplina 
que permitiu ao homem sair da selva primitiva e do bellum omnium 
contra omnes, além de ter favorecido a constituição de uma visão 
“científica” do mundo, que abriu caminho à técnica, com seus efeitos de 
assegurar e facilitar a existência. E é precisamente por isto que o homem 
“civil” de hoje não sente mais a necessidade de crer em Deus e que tal 
crença passou a ser vista como uma mentira inútil e obsoleta por parte, 
justamente, daqueles a quem, em nome dele, foi sempre ordenado não 
mentir. Esta é a razão pela qual, segundo Nietzsche, foram os fiéis que 
mataram Deus (DC, p. 21). 

Assim, técnica substitui Deus naquilo que anteriormente era impossível ao homem. 

Deus morre porque não é mais necessário. Este trecho de Depois da cristandade 

deve ser compreendido lembrando a citação que Vattimo faz de um fragmento de 

Nietzsche: “no fundo, somente o Deus moral foi superado” (DC, p. 19). Isso porque 

a morte de Deus não é relacionada especificamente à religiosidade mas à crença em 

essências, verdades últimas e fundamento. Ainda que no aforisma 343 de A gaia 

ciência Nietzsche se refira ao Deus que morre como o Deus cristão. Heidegger 
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(1979, p. 182-183) explica que em Nietzsche o cristianismo representa a esfera de 

desejo de domínio da igreja, seja no campo político, cultural ou religioso. Neste 

sentido a morte do Deus cristão não implica na destruição da fé neo-testamentária 

nem da experiência religiosa, mas a sua utilização como instrumento de poder. 

Türcke (1993, p. 31) nos ajuda a compreender isso: 

Tomando-se o conceito “Deus” em toda a sua gravidade, como em 
Nietzsche, ele não representa meramente um ser mais elevado, no qual se 
pode crer ou não, mas a suma de toda a metafísica, o que significa que, 
caindo Deus, cai todo o Ser imaterial, espiritual, que dá forma, 
sustentação e cognoscibilidade ao mundo físico. Desaparece então toda 
verdade objetiva, na qual o intelecto humano poderia agarrar-se para fazer 
face à instabilidade da labuta cotidiana e a alma humana poderia 
encontrar um consolo. 

Num certo sentido, o Deus que morre é a onto-teo-logia de que fala Heidegger, que 

pode ser compreendida como a crença no ser como fundamento de todas as coisas, 

como uma confusão entre o ser e o ente. A crítica heideggeriana à metafísica de 

Hegel passa pela localização que este confere a Deus em sua doutrina do ser: a 

ciência do ser deve começar com Deus. Sendo assim a ontologia hegeliana é 

teologia, ou onto-teo-logia (HEIDEGGER, 2006, p. 61-62). 

O aforisma 125 de A gaia ciência traz o anúncio da morte de Deus como algo do 

qual não se percebe claramente, ou não se compreende seu sentido. Aquele que 

anunciava (ou procurava Deus), o louco, não era levado a sério. Parece que 

Nietzsche já compreendia que a metafísica estava (está) de tal forma arraigada na 

cultura ocidental que seria ridículo pensar em superá-la. Tal desarraigamento 

provocaria uma situação totalmente nova: “A grandeza deste ato é demasiado grande 

para nós. (...) nunca houve ação mais grandiosa e quaisquer que sejam aqueles que 

poderão nascer depois de nós pertencerão, em função dessa, a uma história mais 

elevada do que toda história que já existiu!” (NIETZSCHE, 2007a, p. 116). O louco 

é o único que pode anunciar a morte de Deus. Para os que não são loucos, ou Deus 

não existe ou não pode morrer. Por isso a zombaria: “’Perdeu-se como uma 

criança?’, dizia um. ‘Estará escondido?’, dizia outro. ‘Terá medo de nós? Terá 

embarcado? Terá emigrado?’... Assim gritavam todos ao mesmo tempo” 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 115). A morte de Deus como queda de qualquer idéia de 

fundamento parece absurda para a racionalidade metafísica, pois não se concebe um 

mundo sem se pensar a partir de categorias cristalizada pala tradição filosófica. O 
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próprio ato de pensar na modernidade filosófica, onde se insere o anúncio do louco, é 

impossível sem a metafísica. 

No ensaio A frase de Nietzsche: “Deus está morto”, Heidegger (1979) liga a morte 

de Deus ao niilismo. Niilismo como a perda de qualquer fundamento supra-sensível, 

ou, nos termos de Vattimo, a desvalorização dos valores supremos (AI, p. 25). Em 

Nietzsche o niilismo pode ser lido de duas maneiras: como a situação do homem 

preso à metafísica platônica/cristã, a qual o mantém sob a dicotomia de dois mundos: 

o mundo supra-sensível ou o paraíso e o mundo sensível ou a vida terrena, o primeiro 

entendido como o bom, o segundo como ruim; como inexistência da verdade 

absoluta, das coisas-em-si – é a possibilidade de destruição das amarras e abertura 

para o surgimento do homem-superior (Übermensh). Nesse segundo sentido, 

diferente do primeiro, o niilismo é um fato positivo. Vattimo, partindo do 

pensamento de Heidegger, também compreende o niilismo como um fato positivo, 

como possibilidade de superação da metafísica, como nossa única chance. Ele diz 

que “A metafísica chega ao seu termo com Nietzsche na medida em que este se 

apresenta como o primeiro niilista verdadeiro; e a essência mais profunda da 

metafísica é precisamente o niilismo7” (IH, p. 91). O vazio do niilismo provocado 

pela morte de Deus é expresso na parte do Crepúsculo dos ídolos intitulada Como o 

“mundo-verdade” se tornou enfim uma fábula, e que Nietzsche fala do “mundo-

verdade” como as certezas da metafísica e da fábula como afirmação fraca, usando 

aqui a linguagem vattimiana. Nessa parte Nietzsche procura esboçar a história da 

superação do “mundo-verdade”8, partindo do platonismo, passando pela metafísica 

medieval, moderna e pelo positivismo, chegando à descoberta da sua desnecessidade 

e, por fim, no anúncio de sua superação. Vattimo se reporta a esse texto em O fim da 

modernidade afirmando que a fábula é fábula porque não há verdade alguma que a 

desvende como tal (FM, p. 10). Desta forma, tudo é fábula, ou seja, as verdades da 

metafísica não se sustentam mais, o que aponta para a noção de niilismo: vazio, 

perda de centro, completa destituição de verdades e fundamento. É nesse sentido que 

Vattimo por diversas vezes lembra Nietzsche: “Não existem fatos, apenas 

interpretações. E isso também é interpretação”. Se tudo é fabula, se não existem 

                                                
7 Sobre a relação entre fim da metafísica e niilismo Vattimo (IH, p. 90) diz: “A metafísica manifesta-
se, na sua essência, apenas quando chega ao seu fim, e alcança o seu fim, precisamente, enquanto se 
revela na sua essência”. 
8 A história de um erro é o subtítulo dessa parte do Crepúsculo dos ídolos (NIETZSCHE, Crepúsculo 
dos ídolos, s/d, p. 35). 
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certezas, não se pode afirmar objetivamente nada, por isso, como quando se está 

diante da fábula, tudo que se pode dizer é interpretação. A “verdade”/fábula não é 

mais autêntica que a verdade da metafísica, a única diferença é que na primeira se 

está consciente de que qualquer afirmação é interpretação, ou, como em Nietzsche, é 

um sonhar sabendo que se sonha.  

Em Nietzsche, o grande profeta da morte de Deus é o seu Zaratustra, que afirma a 

morte de Deus como condição necessária para o surgimento do homem-superior 

(Übermensh): “Perante Deus! Mas agora esse Deus morreu! Homens superiores, esse 

Deus foi o vosso maior perigo. (...) Deus morreu: agora queremos que viva o Super-

homem” (NIETZSCHE, 2000, p. 217). Ainda que a expressão “morte de Deus” não 

seja o principal anúncio em Assim falou Zaratustra, a idéia de superação da 

metafísica é um dos temas principais, seja na idéia de “novos valores” ou de “eterno 

retorno9”. Apesar de considerada por muitos a mais importante obra de Nietzsche, o 

Assim falou Zaratustra traz em si uma demasiada complexidade e abertura a 

interpretações muito diferentes devido a sua linguagem e estilo de caráter poético e 

bíblico (e aqui lembramos dos profetas e dos evangelhos10). 

No ensaio Quem é o Zaratustra de Nietzsche?, Heidegger (2001) apresenta 

Zaratustra como o mestre que ensina o homem-superior e o eterno retorno. Não 

como doutrinas distintas mas inter-relacionadas. O eterno retorno depende do homem 

superior e o homem superior depende do eterno retorno. Funcionam como um 

círculo, que, girando, tem possibilidade de superar a metafísica. Não quero 

desenvolver aqui o significado em Nietzsche – ou para Heidegger – desses dois 

conceitos, mas apenas lembrar que o homem superior e o eterno retorno como 

conseqüências da morte de Deus são importantes para a idéia de superação da 

metafísica em Vattimo pois ligam-se à superação da razão moderna, do historicismo 

e do sujeito forte da metafísica. 

 

 

                                                
9 Heidegger, apesar de relacionar o eterno retorno com a essência da máquina, o reconhece como algo 
enigmático, que não deve ser interpretado apenas como uma mística fantasiosa ou um retorno a temas 
da metafísica clássica (HEIDEGGER, 2001, p. 109-110). 
10 Vattimo reconhece a finalidade do Zaratustra como a da Bíblia na tradição ocidental e lembra a 
afirmação de Nietzsche, comparando seu Zaratustra com Jesus, o erro deste foi fazer-se facilmente 
compreensível; seu propósito era ser misterioso e emblemático para conseguir ser historicamente mais 
eficaz (DN, p. 260). 
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1.2.2. A superação da metafísica em Heidegger 

        

A tentativa de superação da metafísica que constituiu o projeto intelectual do 

segundo Heidegger originou-se na incapacidade da metafísica de apresentar soluções 

adequadas a determinados problemas. Na carta a Jean Beaufret ele diz que 

interrompeu Ser e tempo na terceira seção da primeira parte pela insuficiência da 

linguagem metafísica (HEIDEGGER, 1979, p. 156). Mas, como se sabe, de início a 

metafísica era vista por ele como algo positivo, tanto em Ser e tempo como em O que 

é metafísica?, somente a partir de Introdução à metafísica foi que a percebeu como 

algo negativo, como a identificação do ser com o ente. E é disso que parte a crítica 

heideggeriana da metafísica: da confusão, da concepção ocidental do ser como algo 

que pode ser apreendido, compreendido; da entificação do ser. Esquecimento do ser 

é, então, o esquecimento da diferença entre o ser e o ente. No que consiste essa 

diferença? Para Vattimo “Diferença ontológica (...) é aquela pela qual o ser se 

distingue do ente e o transcende, pois é a luz em que o ente se torna visível” (IH, p. 

74). Dubois (2004, p. 86) diz que ela é simples: “O ser não é nada de ente. Só o ente 

é. Não se pode dizer que o ser ‘é’. A diferença é portanto extrema: não entre um ente 

e outro, mas entre todo ente - e o ser”. Ele continua afirmando que na verdade não há 

nada entre o ente e o ser, apesar disso ambos não são a mesma coisa, porque se 

podemos definir o ente, o ser não. O ser não nos é dado, por isso Heidegger se 

propõe a repensá-lo, não a defini-lo como faz a metafísica. Podemos diante disso 

dizer que o ser é o ser do ente, mas a diferença consiste na afirmação de que um não 

é o outro. 

O pensamento que supera a metafísica não é, como somos tendenciosos a pensar, o 

pensamento que estabelece essa diferença, mas tão somente aquele que a reconhece. 

A implicação disso é que, se a metafísica é o pensamento do esquecimento do ser (ou 

da confusão entre o ser e o ente), a partir do momento que essa diferença é percebida 

a metafísica perde seu sentido. Por isso, a superação em Heidegger não é um tipo de 

progresso do pensamento, mas uma radicalização e distorção da metafísica, é a 

compreensão de que sendo desvelada a essência da metafísica como esquecimento, 

essa perde seu sentido. Por isso Vattimo diz: 

ao realizar verdadeiramente a sua própria essência de esquecimento, a 
metafísica alcança também o seu fim, na medida em que já não há 
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nenhuma meta nenhum “mais além”; o ser do ente não é já, nem sequer 
remotamente, algo que se busque mais além do próprio ente, mas é o seu 
funcionar efetivo dentro do sistema instrumental imposto pela vontade do 
sujeito (IH, p. 101) 

 
Apesar disso, “o fim da metafísica não pode significar de maneira alguma o 

esquecimento do ser” (IH, p. 104), como se tivéssemos chegado à sua plena 

clarificação. Isso nos levaria de volta à metafísica, já que estaríamos confundindo o 

ser com o ente, porque o ser não pode ser plenamente apreendido, clarificado. 

Para superar a metafísica a partir da diferença é preciso antes entrar em sua história, 

pô-la em movimento. Não para ver aonde ela chegou (ou chegará), ou para constatar 

seu desenvolvimento, como em Hegel, mas para compreender o ser como algo que 

transcende à própria razão de determinado momento histórico. Na segunda parte de 

Identidade e diferença, estabelecendo algumas diferenças centrais entre seu 

pensamento e o de Hegel, Heidegger (2006, p. 56-61) diz que sua leitura da história 

da metafísica é um “passo de volta”, uma retomada (sem o romantismo de achar que 

o ser pode ser encontrado nas origens) para pensar não somente aquilo que foi 

pensado mas principalmente o não-pensado, ou seja, o esquecimento da diferença. 

A história da metafísica é a história do esquecimento do ser. Heidegger entende que 

só podemos superar a metafísica vendo sua história, para a partir daí esboçar um 

novo projeto de reflexão. Apesar de considerar importante uma leitura da história da 

metafísica desde a época de Ser e tempo somente em sua reflexão posterior 

Heidegger faz efetivamente essa volta, como por exemplo em sua leitura dos pré-

socráticos, em que interpreta fragmentos de Anaximandro, Heráclito e Parmênides, e 

da retomada que faz de diversas palavras-chave da história da metafísica, como 

energéia, logos e physis. Esse “passo volta” é identificado com o termo Andenken, 

que é a retomada da tradição, a memória enquanto envio do ser. Voltar à história da 

metafísica como Andenken é pensar o ser desde seu evento (Ereignis). Andenken se 

opõe ao esquecimento do ser porque rememora esse esquecimento, revelando-o e, 

conseqüentemente, superando-o. Mas ele é ao mesmo tempo um pensamento da 

mortalidade11, ou seja, que se reconhece como histórico. Ele não é por esse motivo 

conhecedor do ser, “o pensamento que não esquece é apenas o que recorda, isto é, 

que o pensa já sempre como desaparecido, ido embora, ausente” (FM, p. 117). 

                                                
11 Vattimo diz que Andenken corresponde ao que em Ser e tempo se chamou de “decisão antecipatória 
da morte”, em que o ser-aí se decide pela morte ao percorrer a história do esquecimento do ser, 
fundando então sua existência autêntica (FM, p. 116). 
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É fundamental para compreendermos a superação da metafísica em Heidegger 

entender como fica em seu pensamento o ser após a Andenken, a rememoração da 

metafísica como esquecimento. Se na metafísica o ser, confundido com o ente, era 

apreendido, decifrado, identificado, já que era presença, agora do ser como tal nada 

resta. Ele não mais compreende o ser como presença mas como Ereignis (evento). 

Mas que isso significa? Dizer que o ser se dá como Ereignis não é dizer que ele é 

evento. Dizer o que é o ser é entendê-lo como presença, como algo passível de ser 

possuído, definido e decifrado. Para Vattimo, é importante o que Heidegger pensa 

sobre o ser – já que para ele superar a metafísica não é deixar de fazer isso – porque 

se constitui a possibilidade de se continuar fazendo ontologia, mesmo sem 

metafísica. 

Na conferência Tempo e ser Heidegger afirma que tanto o ser como o tempo não 

podem ser identificados como coisas. Nem o ser como ente, nem o tempo como 

temporal. O ente “é”, o ser “não é” e o tempo “não é” porque não são coisas. Ao 

invés de “é”, devemos dizer que o ser “dá-se” e o tempo “dá-se” (HEIDEGGER, 

1979, p. 258-259). Ereignis se refere à relação entre o Dasein e o ser, como esclarece 

Vattimo: em Ser e tempo o ser só era tal em relação ao homem, mas ele não é um 

produto humano, antes, é no acontecer (Ereignet) do ser que o homem é lançado. O 

ser enquanto acontece é que permite ao homem transcender os outros entes (IH, p. 

114). Mas Ereignis se refere mais propriamente ao ser: “O mundo do Ereignis é o 

mundo do fim da metafísica: quando o ser já não se pode pensar como simples 

presença, só pode aparecer como evento” (IH, p. 116). Ou seja, Ereignis é a palavra 

pela qual podemos falar do ser após a metafísica, porque nela este é evento, aquilo 

que se apropria do Dasein e a ele se remete. Como em Identidade e diferença em que 

é afirmado o Ereignis como a relação de pertença entre homem e ser (HEIDEGGER, 

2004, p. 48). Somente no Ereignis é que homem e ser chegam a sua essência. 

Que importância tem, então, pensar o ser como evento no pensamento de Heidegger? 

O ser como evento é, não somente o que marca a chamada “virada” (Kehre) do 

pensamento heideggeriano, bem como abre possibilidade para a superação da 

metafísica, denunciando o caráter de “simples presença” ao qual era relegado na 

metafísica. Essa superação só é possível a partir do momento em que se diz que o ser 

“dá-se” e não que ele “é”.  
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Ainda em Identidade e diferença Heidegger relaciona Ereignis a Ge-Stell. Para ele a 

constituição técnica do mundo proporciona a provocação entre homem e ser, o que é 

o primeiro lampejar do Ereignis, o lugar onde a transpropriação acontece. “Não 

poderíamos sequer pensar em geral o ser como Ereignis se não fôssemos chamados 

pelo Ge-Stell” (ID, p. 173). 

Heidegger nos alerta sobre o perigo da técnica. Não como uma nostalgia da vida 

agrária ou artesanal, tampouco como as críticas do humanismo que viam na técnica 

sinal de desumanização. Esse perigo está no fato de que na planificação do mundo, 

na total disposição para a produção, o homem, quando não consciente do seu apelo, 

corre o risco de se tornar apenas mais uma peça no processo de produção. Vattimo, 

refletindo sobre isso, lembra do “mundo da organização total” de Adorno, em que o 

homem é transformado em parte de uma engrenagem que acaba por se tornar maior 

que ele, cujo único propósito é produzir cada vez mais. Dubois (2004, p. 140) diz que 

nesse perigo acontece uma ambigüidade: quando o homem aparece apenas como 

“material disponível” se torna senhor da terra. O que ele quer dizer é que na mesma 

medida que o homem se torna manipulador dos entes pela técnica (e nela todos os 

entes são acessíveis) pode se tornar também peça na engrenagem por não perceber 

que o domínio técnico é sinal de uma “impropriedade fundamental de toda 

dominação”. 

Se por um lado esse perigo pode se constituir uma ameaça à essência do homem, por 

outro se constitui esperança. Heidegger (2001, p. 31) cita os versos de Hölderlin: 

“Ora, onde mora o perigo / é lá que também cresce / o que nos salva”. E pergunta: “o 

que significa salvar?”. É nesse perigo que podemos chegar à essência, à raiz de onde 

pode botar também esperança de se superar o esquecimento do ser. Chegando-se à 

essência da técnica pode-se chegar a seu inverso, a tecné, no sentido de criação – e 

aqui Heidegger se remete a Aristóteles em sua Ética a Nicômaco. 

Para Vattimo, então, Ge-Stell e Ereignis se relacionam porque no primeiro homem e 

ser se provocam, no outro se traspropriam. A Ge-Stell traz todos os entes à luz 

expondo-os, transformando-os em seu valor de uso, conseqüentemente, 

enfraquecendo-os. Mas apesar dessa operação ela não deve ser confundida com o 

evento, é apenas seu prelúdio. Nesse sentido ele diz: “O Ge-Stell mostra inicialmente 

a transitividade do ser” (ID, p. 175). Nesse primeiro lampejar é que surge a esperança 

de salvação no perigo. 
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1.3. A idéia de “superação” 

 

Quando Vattimo fala de superação não está querendo dizer que houve ou que deve 

haver o rompimento com a metafísica, já que, como Heidegger, “A superação da 

metafísica não significa, de forma alguma, a eliminação de uma disciplina de âmbito 

da ‘formação’ filosófica”, até porque “O acabamento dura mais que a história da 

metafísica transcorrida até aqui” (HEIDEGGER, 2002, p. 61). Diante disso é que se 

torna fundamental para o pensamento de Vattimo o termo heideggeriano 

Verwindung. Esse termo aparece raramente nas obras de Heidegger mas Vattimo se 

apropria dele como chave para descrever a superação da metafísica, enquanto seu 

reconhecimento, radicalização e distorção. 

Verwindung não tem o simples sentido de superação como rompimento ou um passar 

à frente; diferencia-se também de Üeberwindung por “nada possuir da Aufhebung 

dialética” (FM, p. 169). Vattimo (FM, p. 27) a compreende em termos semânticos 

como equivalente à expressão italiana rimetterse: “restabelecer-se, sarar de uma 

doença; remeter-se a alguém; remeter alguma coisa, como transmitir-se uma 

mensagem”. Mas “convalescença” parece ser o sentido da expressão italiana que 

mais se enquadra no pensamento de Vattimo. Verwindung não é uma ruptura com a 

metafísica, mas seu reconhecimento (como esquecimento do ser) e sua radicalização 

consciente e, por isso, sua superação. Wolfgang Sützl (2001, p. 162) percebe na obra 

de Vattimo um duplo sentido de Verwindung: quando está no âmbito da interpretação 

do pensamento de Heidegger tem sentido de superação da metafísica; quando situa-

se no debate sobre a pós-modernidade refere-se à superação da modernidade, 

fazendo distinção entre esses dois momentos. Não é difícil perceber na obra 

vattimiana o uso de Verwindung como superação da modernidade. Esta é 

caracterizada pela novidade. Modernidade para Vattimo é sinônimo de busca pelo 

novo. Se a superação da metafísica for apenas a instauração de algo novo, como 

ruptura, avanço em relação ao antigo, não se pode sair da modernidade. Só se supera 

a modernidade superando a idéia de superação como progresso. Não quero aqui 

adentrar demais no debate sobre a superação da modernidade pois pretendo abordá-lo 

de maneira mais específica à frente. Evoco aqui essa questão apenas para 

exemplificar de que forma Sützl tem, em parte, razão ao afirmar que Verwindung não 

relaciona-se apenas à superação da metafísica, mas penso que também não alarga-se 
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apenas à pós-modernidade. Verwindung é superação não somente da metafísica mas 

de tudo que está ligado a ela, seja a modernidade, o humanismo, a técnica, e até 

mesmo a religião que se assenta na idéia de fundamento absoluto. O retorno da 

religião, que Vattimo vem trabalhando com grande interesse em alguns ensaios 

escritos após o Seminário de Capri12, também relaciona-se a Verwindung. Retorno 

não é apenas regresso, é convalescença (VV, p. 91). Nesse sentido a superação para a 

qual aponta a Verwindung, segundo a interpretação de Vattimo, é ontológica e, por 

isso, afeta os vários aspectos citados. 

O primeiro filósofo a compreender a Verwindung foi Nietzsche, ainda que não 

tivesse usado essa expressão. Em que sentido Vattimo compreende isso? É 

fundamental o ensaio do jovem Nietzsche Da utilidade e do inconveniente da 

história para a vida13. Nele aparece a noção de “enfermidade histórica”, que pode ser 

compreendida como o excesso de consciência histórica como prejudicial à vida por 

impedir ao homem a criatividade fazendo-o totalmente dependente do passado (AD, 

p. 21). Nietzsche reconhece a impossibilidade de ultrapassar essa “doença histórica” 

e que é (também) à idéia de ultrapassamento que se deve superar. Em 1878, pouco 

mais de quatro anos após a segunda intempestiva, em Humano, demasiado humano, 

pensou a superação da “doença histórica” (que Vattimo em alguns momentos 

relaciona à superação da metafísica, em outros, de forma mais específica, a 

superação da modernidade) através da radicalização das suas próprias tendências 

(FM, p. 171). 

A leitura vattimiana da Verwindung em Heidegger caminha a partir da primeira parte 

de Identidade e diferença, relacionada à Ge-Stell como abertura para o Ereignis 

(evento – na leitura vattimiana de Heidegger, relacionado à compreensão do ser não 

mais como estável). Heidegger afirma que na Ge-Stell acontece a Verwindung da 

                                                
12 O Seminário de Capri foi um evento realizado na Ilha de Capri, na Itália, em 1994, que reuniu 
alguns dos mais significativos filósofos da atualidade, dentre eles: Gadamer, Vattimo, Derrida e Trias. 
O tema do Seminário foi a religião, mais especificamente seu “retorno” na atualidade. As conferências 
foram publicadas no livro A religião, organizado por Vattimo e Derrida e publicado na Itália pela 
Editora Laterza, financiadora do evento. A edição brasileira saiu em 2000 pela editora Estação 
Liberdade.   
13 Este ensaio é o segundo de uma série com temas polêmicos que Nietzsche havia idealizado em sua 
juventude com o título de Considerações intempestivas (ou inatuais, ou extemporâneas). O primeiro 
volume foi Dadiv Strauss, o devoto e o escritor, terceiro Schopenhauer educador e o quarto Richard 
Wagner em Bayreuth. Ele intencionava produzir outros volumes mas nunca chegou a fazê-lo.   
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metafísica em seu ápice, provocando o primeiro lampejar do Ereignis14. Voltando ao 

ensaio A superação da metafísica, um pouco anterior a Identidade e diferença, 

Vattimo lê Verwindung como um “ultrapassamento que tem em si as características 

da aceitação e do aprofundamento” (FM, p. 179), uma espécie de dis-torção. Não um 

rompimento mas uma identificação no que concerne ao esquecimento do ser. 

Verwindung também relaciona-se, sobretudo a partir da obra de Heidegger, com 

Andenken (rememoração), termo que aparece mais freqüentemente a partir da 

“virada” pós-Ser e tempo. Andenken, como dito anteriormente, é memória. Não como 

uma transformação do passado em presente, mas como um “dizer adeus àquilo que o 

próprio tempo fez, que é passado segundo a sua medida, que se realizou” (AD, p. 

129-130). Se o ser não deve mais ser pensado como presença, o que seria o mesmo 

que confundi-lo com os entes, deve ser pensado como evento, dessa forma o único 

acesso que temos a ele é através da memória. Andenken enquanto memória do que 

ainda está presente é sinônimo de Verwindung. Essa relação entre Andenken e 

Verwindung tem conseqüência para a ontologia hermenêutica: se o ser não pode mais 

ser pensado como presença e seu acesso se dá a partir da Andenken, não se pode mais 

apreendê-lo com dados objetivos. Vattimo nos explica isso da seguinte forma: 

Andenken e Verwindung também nos indicam, assim, em que sentido a 
filosofia de Heidegger deve ser definida como uma hermenêutica: (...) o 
ser nada mais é que a transmissão das aberturas histórico-destinais que 
constituem, para cada humanidade histórica, je und je, a sua específica 
possibilidade de acesso ao mundo. A experiência do ser enquanto 
experiência de recepção-resposta dessas trans-missões, é sempre 
Andenken e Verwindung (FM, p. 184)15. 

Verwindung, como já disse anteriormente, é o termo que Vattimo usa para falar de 

superação da metafísica, não como ruptura, mas como “conservação-distorção-

esvaziamento” (ST, p. 48), o reconhecimento do esquecimento do ser até sua 

radicalização, causando assim uma deformidade na metafísica. 

 

                                                
14 Na tradução brasileira de Identidade e diferença (2006, p. 49): “O que no arrazoamento, como 
constelação de ser e homem, experimentamos através do moderno universo da técnica, é um prelúdio 
daquilo que se chama acontecimento-apropriação. (...) no acontecimento-apropriação fala a 
possibilidade de ele poder superar e realizar em profundidade o simples imperar do arrazoamento num 
acontecer mais originário”. Ernildo Stein traduz Ge-Stell por arrazoamento e Ereignis por 
acontecimento-apropriação (cf. notas de rodapé nas pág. 47 e 48). 
15 Andenken e Verwindung não são termos contraditórios, como se poderia pensar, apontando o 
primeiro para o passado e o último para o futuro. Se Andenken é rememoração, supera a metafísica 
enquanto penetra em sua história. Não é diferente a Verwindung que recebe as transmissões do 
passado e as distorce, levando a metafísica a sua superação.  
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1.4. Por que superar a metafísica? 

 

O intento de superar a metafísica no qual Vattimo, após Nietzsche e Heidegger, tem 

se dedicado, não tem como finalidade a superação de um erro ou a substituição de 

um esquema filosófico por outro. Também não é uma reflexão vazia cuja única 

finalidade é mostrar que nada tem finalidade, como muitas vezes é acusado o 

pensamento pós-moderno. Tem, na verdade, um caráter ético. A superação da 

metafísica justifica-se por ser esta violenta. Então, o que Vattimo busca em 

Nietzsche e Heidegger é uma reflexão que supere o esquema forte e violento da 

metafísica. 

Que Vattimo quer dizer quando afirma ser a metafísica violenta? Para ele, ela é 

violenta porque tem o ser como presença, como algo que pode ser manipulado, 

decifrado e possuído. É a imagem forte do ser, impositiva, determinante, contra a 

qual ele busca um pensamento fraco, que não se concebe como o mais verdadeiro, 

muito menos o único, mas que segue o aviso de Nietzsche de que não existem fatos, 

apenas interpretações, e isso já é uma interpretação. A questão gira em torno do 

seguinte: se é possível apreender o ser é possível também chegar a sua verdade, 

verdade contra a qual não se pode afirmar nada, que faz calar todo discurso, todo 

diálogo, cujo único sentimento que se pode ter é o de admiração (PAI, p. 52). Que 

teria alguém a oferecer àquele que possui a verdade? Quem está mais próximo do 

ser, ou que chega à sua verdade está em grau de superioridade diante do outro. Pode 

impor sua vontade porque é a única correta, pode até mesmo emitir sentenças sem 

justificativas. Gusdorf (1960, p. 51) concorda quando diz que os metafísicos têm uma 

ilusão de soberania por se compreenderem como conhecedores dos princípios. Para 

ele 

O filósofo crê poder formular, de uma vez para sempre, as regras do 
legítimo uso do pensamento e da ação. Como homem da eternidade que é, 
ou deve ser, deixa-se fascinar até certo ponto por sua própria 
argumentação e com relativa freqüência consegue impor ao senso comum 
a lisonjeira imagem da personagem que ele próprio criou. 

Ele ainda afirma que 

O metafísico clássico não pode escapar à tentação política. Possui o 
monopólio da verdade. De sua existência particular transfere-se para a 
essência universal e, em vista disso, possui o segredo que deve servir de 
lei para a humanidade inteira. Em acordo com o preceito do sábio, e por 
autoridade da razão, a prática deve estar sujeita à teoria. A vontade de 
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poder do pensador que, no termo de sua experiência mental, pretende 
impor a toda a humanidade a solução por ele encontrada, prolonga-se 
muito naturalmente num despotismo da razão. (...) Negar-se a ceder à 
exigências deles equivale a desobedecer à própria verdade (1960, p. 53)16. 

Frederico Pieper (2007, p. 39) diz que a metafísica tem esse caráter violento porque 

“ignora sua posição no espaço e no tempo, ou seja, dentro de determinada tradição. O 

ponto de onde constrói seu discurso acaba se configurando como não-lugar, fora da 

temporalidade”. Para o metafísico a verdade é universal, nunca uma verdade 

histórica, que pode se dar como não-verdade em outra cultura ou época. 

É importante entendermos também que Ocidente e metafísica se confundem, não dá 

para pensar em um sem o outro17. Portanto, quando Vattimo denuncia a violência da 

metafísica não quer dizer que seja algo próprio dos filósofos, mas do pensamento 

ocidental. Sendo assim, é a idéia de que existem verdades absolutas e que é possível 

se chegar a elas que geram governos totalitaristas, grupos terroristas, guerras, 

doutrinas religiosas excludentes, etc. Tanto o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 

2001, como a invasão do Afeganistão e do Iraque pelas tropas americanas são 

exemplos dessa violência: ambos os lados entendem ser os portadores e defensores 

da verdade. Vattimo também lembra da violência da moral cristã que se apóia em 

verdades absolutas e princípios eternos: “É violência metafísica, de forma geral, toda 

a identificação que predominou nos ensinamentos tradicionais da igreja, entre lei e 

natureza” (DC, p. 142). Para ele o cristianismo conservará um caráter violento 

enquanto ainda estiver preso à tradição metafísica (DC, p. 144), por isso ele fala de 

uma secularização da mensagem cristã como a possibilidade de uma religião não-

metafísica, como veremos no último capítulo. Em sua reflexão sobre política e pós-

metafísica, Vattimo é categórico em afirmar que a esquerda política, se quiser ser 

realmente influente e eficaz deve assumir uma atitude niilista, o que quer dizer, 

segundo Rossano Pecoraro (2006, p. 195), que não poderá apoiar suas reivindicações 

nem ao menos na tese de igualdade entre as pessoas, que sempre a caracterizou. “O 

princípio da dissolução (ou redução) da violência é, ainda, o único capaz de doar 

novamente a palavra à esquerda sobre fenômenos essenciais das sociedades 
                                                
16 Um bom exemplo dessa “ilusão de sabedoria” encontramos em A república de Platão, onde na 
sociedade ideal por ele vislumbrada a educação dos cidadãos e o governo deveriam ser confiados aos 
filósofos, os portadores de uma sabedoria superior, aqueles que conhecem a verdade do ser. 
17 Afirmando a associação entre metafísica e Ocidente Vattimo não quer dizer que não haja uma 
metafísica oriental, mas que o Ocidente foi construído sobre o pensamento de matriz grega e cristã. 
Isso tem sua importância sobretudo quando se compreende que o Ocidente é a terra do fim da 
metafísica por conter em si os elementos propícios ao seu esvaziamento, expresso na narrativa cristã 
da kénosis, que será melhor discutida à frente. 
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industriais avançadas, ou seja, a cultura do supermercado e dos fundamentalismos 

reativos”. 

Como exposto acima, a superação da metafísica é, diante de sua violência, uma 

questão ética. Não somente uma querela teórica, mas um esforço de razão prática. É 

por isso que Vattimo diz que o projeto heideggeriano tem como conseqüências a 

redução da violência em todas as suas formas, seja no âmbito subjetivo ou social. Por 

isso, “A redução da violência implica também, evidentemente, em uma redução da 

ordem, da soberania, seja na teoria, seja na prática” (DM, p. 163). Mas lembramos 

que a superação da metafísica não é rompimento, é Verwindung, o que quer dizer que 

tentar sair da metafísica sem levá-la a sua radicalidade, ao desvelamento de sua 

essência, buscando distorcê-la através da Andenken, da rememoração de sua história, 

é dar continuidade ao ciclo de violência. Afirmar a superação da metafísica como 

rompimento é por si só uma afirmação violenta, pois imprime uma sentença diante 

da qual as outras vozes devem se calar. Nesse sentido Sützl (2001, p. 58) diz: “No 

pensamento fraco qualquer ‘solução’ do problema da violência da metafísica supõe 

uma maior violência. Por isso, uma aproximação ‘não-violenta’ à metafísica é 

possível somente quando esta se reconhece como herança de mais de dois mil anos 

de filosofia ocidental e logo se ‘torce’ em um sentido alheio a ela”. 

 

1.5. Desdobramentos da superação da metafísica 

 

Com a superação da metafísica desaparece todo fundamento (Grund), qualquer 

concepção do ser como presença estável, onde se possa apoiar coisas ou idéias. O ser 

deve ser visto como evento (Ereignis), liquidando portanto a imagem de um solo 

(Boden) no qual se possa apoiar. Heidegger e Nietzsche são os principais 

responsáveis pela desvalidação dos fundamentos, o primeiro com sua crítica ao ser 

como presença e o segundo com seu anúncio da morte de Deus. É importante 

identificarmos no pensamento de Vattimo três fundamentos que perdem força com a 

superação da metafísica: idéia de razão forte, a idéia de história como progresso 

linear e a idéia de sujeito como centro. Esses três fundamentos é que sustentam a 

modernidade, sendo enfraquecidos nasce a pós-modernidade enquanto momento em 

que se perde os fundamentos. Na obra de Vattimo encontramos pelo menos dois 
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sentidos para o termo pós-moderno: o primeiro é a superação da idéia de progresso, 

como veremos um pouco mais à frente, e o segundo é a superação dos fundamentos 

da modernidade filosófica, que inclui o primeiro sentido. Pós-modernidade nesse 

segundo sentido é quase sinônimo de superação da metafísica e também de 

niilismo18. 

A partir da perda dos fundamentos da modernidade é que podemos falar de niilismo 

como “aquela situação em que, como na revolução copernicana, ‘o homem rola do 

centro para X’. Para Nietzsche, isso significa que niilismo é a situação em que o 

homem reconhece explicitamente a ausência de fundamento como constitutiva de sua 

condição” (FM, p. 115). Um momento na história do ser em que o homem fica à 

deriva, sem ter onde se apoiar, já que o ser é Ereignis, mas que para Vattimo é nossa 

única chance. Niilismo, nesse caso, se confunde com o enfraquecimento do ser, ou 

seja, é o momento em que nada pode ser fundamentado. Mas, diferente da 

interpretação negativa do niilismo como perda dos valores, caos social e 

impossibilidade para a ética, para Vattimo ele é nossa única chance. O filósofo de 

Turim compreende isso em dois sentidos: é nossa possibilidade de, diante da 

dissolução dos “valores supremos” da moral metafísica, não criarmos outros “valores 

supremos” que os substituam; além disso, quando sabemos vivê-lo individualmente e 

coletivamente, passamos a construir um novo sentido (fraco) para a história, mesmo 

reconhecendo que ela não tem sentido algum (FM, p. 14-15). Dentro desses dois 

sentidos entendemos o niilismo como a existência fabulizada – conforme Nietzsche 

em O crepúsculo dos ídolos – que para Vattimo é nossa única possibilidade de 

liberdade num mundo onde os enrijecimentos metafísicos se acentuam através dos 

meios de comunicação e do “desenvolvimento” científico. 

 

1.5.1. A crise da razão 

 

Em A essência do fundamento, Heidegger (1979, p. 99) diz que a razão pode ser 

questionada quando questionada a essência do fundamento no qual ela se 

fundamenta. Vattimo leva isso adiante afirmando que “não há nenhum Grund, 

                                                
18 Nos textos de Vattimo muitas vezes pós-modernidade, superação da metafísica e niilismo aparecem 
referindo-se mais ou menos às mesmas questões: o ser como evento, a perda dos fundamentos, a perda 
de força dos enunciados, etc. 
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nenhuma verdade última” (FM, p. 183) e, por isso, a razão entra em crise. Já não 

podemos falar de uma razão forte, fundamentada em absolutos, apenas de razões 

fracas, que não alcançam um fundamento e são sempre interpretações. Como afirma 

Evilázio Teixeira (2005, p. 65), “a crise é conseqüência de um mal-estar ontológico”, 

da falta de fundamentos para sustentar os fundamentos no qual sempre se sustentou a 

razão clássica. 

A partir da década de 1980, inicialmente na Itália, passou-se a falar de um 

pensamento fraco (pensiero debole)19. O pensamento fraco surgiu como reflexo da 

crise da razão, motivada, sobretudo, desde a década de 1960, pela busca de novos 

fundamentos. Acontece que essa busca de fundamentos novos, ainda que desejasse 

romper com a metafísica, continuava carregando seus resquícios. Contra ela surgiram 

vozes contrárias que anunciavam “outras razões”, para além do estruturalismo, da 

fenomenologia e do existencialismo sartriano, de maneira especial na França. Na 

Itália, diante das tentativas não muito bem sucedidas de respostas à crise da razão, 

alguns afirmavam a impossibilidade de uma razão sem fundamento, com fins de 

combater o perigo do relativismo e reconstruir a reflexão socialista dos anos 60. 

Segundo Pecoraro (2005, p. 36), “A preocupação comum mostrava-se na tentativa de 

individuar e ressaltar os traços de um novo tipo de racionalidade que pudesse ser 

contraposta ao vazio (ético, político, teórico, social) deixado pela eclosão e 

radicalização da krisis”. Era na verdade uma nova reflexão que acabava caindo nos 

velhos problemas da metafísica.  

O pensamento fraco surgiu como afirmação e radicalização da superação da 

metafísica, ou seja, como busca e distanciamento de qualquer fundacionismo. Não é 

uma rejeição da racionalidade. É, de certa forma, sua reconstrução. Mas sua proposta 

de racionalidade não tem por interesse colocar-se como a nova razão, ou a solução da 

crise. O pensamento fraco é radicalmente fraco. É provisório e somente provocador. 

Uma razão que ocupa-se em lançar na racionalidade ocidental o niilismo 

nietzscheano/heideggeriano. Não é muito fácil defini-lo porque ele já é um tipo de 

fuga das definições. Além disso, não é um método, uma racionalidade baseada em 

princípios ou critérios, é tão somente a indicação de um possível pensar depois da 

metafísica. O que fica sempre claro no pensamento fraco é que assumi-lo é uma 

                                                
19 O marco principal do pensamento fraco foi a publicação do livro de mesmo nome (Il pensiero 
debole), organizado por Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, em 1983. 
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aposta, porque não parte da segurança de fundamentos metafísicos e da força da 

razão moderna, mas esse risco também é garantia de outras possibilidades. 

No prefácio a O pensamento fraco Vattimo e Rovatti (1995, p. 14-15) apontam 

alguns dos seus efeitos: é preciso levar em consideração o nexo, descoberto por 

Nietzsche e, quiçá, Marx, entre metafísica e relações de domínio, dentro e fora do 

sujeito; mas esse descobrimento não deve conduzir a outra filosofia da emancipação 

“que utiliza como métodos o desmascaramento e a desmistificação” mas que nos 

faça olhar de forma nova o mundo das aparências, dos discursos e dos símbolos, 

como lugar de uma possível experiência do ser; mas isso como o direcionamento do 

pensamento capaz de articular-se à meia luz (de acordo com um dos sentidos da 

Lichtung de Heidegger); o pensamento fraco não é um meio para se encontrar “o ser 

originário e verdadeiro que a metafísica tem esquecido ao transformar-se em 

cientificismo e tecnologia”, é somente um caminho para rememorar seus resquícios 

enfraquecidos (e por isso dignos de atenção). 

O pensamento fraco sendo um pensar sem fundamento toma a forma da 

hermenêutica em sua reflexão. No caso de Vattimo a hermenêutica é ontológica e 

niilista, quer dizer, é uma reflexão sobre o ser (enquanto Ereignis) que compreende 

que qualquer afirmação é sempre uma interpretação. Sützl diz que “em Vattimo a 

hermenêutica não é só o objeto mas também o método de trabalho” (2001, p. 188). 

Mas não me parece que se trate de um método, ao menos em Vattimo, já que um 

método pressupõe regras ou princípios pré-estabelecidos para se chegar à verdade e 

aquele que os pré-estabelece já se entende como mais próximo dela. A hermenêutica, 

ao contrário, não parte de verdades fundamentais, a única verdade que ela concebe é 

a da experiência do ato interpretativo (PAI, p. 17). 

Para Vattimo a hermenêutica é “aquela filosofia que se desenvolve ao longo do eixo 

Heidegger-Gadamer” (PAI, p. 14). Sobretudo o Heidegger das últimas obras e o 

Gadamer leitor de Heidegger e de suas conexões com Dilthey e Husserl. Ela pode ser 

definida com base em três elementos: 1- “a recusa da ‘objetividade’ como base do 

conhecimento histórico”; 2- “a generalização do modelo hermenêutico a todo 

conhecimento, histórico ou não”; 3- “a lingüisticidade do ser” (AD, p. 30). Esses três 

elementos podem ser reunidos na noção de círculo hermenêutico, que põe fim às 

idéias de sujeito e objeto: ambos se pertencem, se inter-relacionam na interpretação, 

portanto, tendo sido criados como separados, opostos não podem ser denominados 
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enquanto tais (AD, p. 29-30)20. A hermenêutica é sempre um conhecimento 

interpretativo histórico. Entenda-se histórico não como uma filosofia da história, mas 

como epocal, localizado. “A hermenêutica não é apenas uma teoria da historicidade 

(dos horizontes) da verdade; é ela mesma uma verdade radicalmente histórica” (PAI, 

p. 19). 

O que marca a hermenêutica vattimiana é seu caráter niilista, em outras palavras, a 

despretensiosa pretensão de ser apenas interpretação. Constantemente Vattimo 

remonta a Nietzsche relembrando que não existem fatos, apenas interpretações, e que 

essa afirmação já é uma interpretação. Não há possibilidade de verdade absoluta, 

tudo que se pode dizer é incerto, é a procura da melhor coerência argumentativa, 

mesmo sabendo que será sempre limitada e incerta. Por isso, parafraseando Marx21, 

ele aponta a função da filosofia da atualidade: “Até agora os filósofos acreditaram 

em descrever o mundo, é chegado o momento de interpretá-lo” (PAI, p. 27). A 

impossibilidade de “descrever o mundo” é fruto da fraqueza da razão sem 

fundamento. É o niilismo nietzscheano em sua forma perfeita: “Que absolutamente 

não existe verdade; que não há modalidade absoluta das coisas, nem ‘coisa-em-si’. 

Isto propriamente nada mais é que niilismo, e o mais extremo niilismo” 

(NIETZSCHE, Vontade de potência – I, s/d, p. 93). Mas Vattimo insiste que sua 

hermenêutica niilista (ou aquela em que ele se encontra) não é tão nietzscheana 

quanto heideggeriana. Porque em Heidegger a superação da metafísica, esta 

entendida como esquecimento do ser, não é um retorno ou uma reconstrução do ser, 

é antes, apenas a recordação do esquecimento, sendo assim, o niilismo não é a 

descrição de um estado, mas simplesmente interpretação (PAI, p. 26). 

No ensaio Hermenêutica e niilismo ele diz que na hermenêutica heideggeriana o 

elemento niilista aparece de duas formas22: A primeira dela é na análise do Ser-aí. 

                                                
20 Sobre a noção de círculo hermenêutico cf. GADAMER, 1997, p. 400-427. Gadamer, a partir, 
principalmente de Heidegger, pensa a circularidade hermenêutica em sentido ontológico positivo, 
implicando na dissolução das idéias de sujeito e objeto. Quem lê o texto sempre o faz a partir de 
determinadas expectativas e um sentido, ou seja, ele se projeta no texto. Quando se chega ao texto se 
estabelece um projeto de sentido que vai sendo revisado conforme se aprofunda (GADAMER, 1997, 
p. 401-402). Quando se parte para o texto nunca se parte de lugar nenhum. Há sempre um preconceito, 
que é o juízo que se forma antes da prova (GADAMER, 1997, p. 407). Nesse mesmo sentido diz Stein 
(2004, p. 99): “Ao lermos um texto, estamos reconstruindo esse texto e essa reconstrução é uma 
interpretação”. Sendo assim, o sujeito não está separado do objeto, como alguém que olha de fora, ele 
está no objeto quando se projeta e o objeto está já nele na forma de preconceito. 
21 A frase de Marx (1985, p. 53) nas Teses sobre Feuerbach é a seguinte: “Os filósofos se limitaram a 
interpretar o mundo diferentemente, cabe transformá-lo”. 
22 Não tenho a intenção aqui de analisar detalhadamente essas duas formas, quero apenas apontar 
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Este é ser-no-mundo, o que não quer dizer que esteja em contato com as coisas 

constituintes do mundo mas que está familiarizado com uma gama de significados. 

Por existir na forma de projeto, no qual as coisas só são enquanto pertencentes a ele, 

faz com que tenha delas uma pré-compreensão e “Qualquer ato de conhecimento 

nada mais é que uma articulação, uma interpretação dessa familiaridade preliminar 

com mundo” (FM, p. 112). O ser-aí também é ser-para-a-morte. A morte para ele é 

ao mesmo tempo possibilidade e aquilo que faz dele também uma possibilidade 

permanente. A possibilidade da morte realizando-se traz em si todas as outras 

possibilidades como caráter de possibilidade. O que quer dizer que diante da 

possibilidade de não-existir o Ser-aí torna-se uma “totalidade hermenêutica” (FM, p. 

13). Resumindo: “A totalidade hermenêutica do Ser-aí é fundada unicamente em 

relação com a sua possibilidade constitutiva de não existir mais” (FM, p. 14). 

A segunda forma em que o elemento niilista aparece na hermenêutica heideggeriana 

é com a noção de pensamento como Andenken. Andenken é oposição à metafísica 

porque é a lembrança do esquecimento do ser. É também, em seu re-lançar-se à 

história da metafísica, o único possível pensamento do ser. Esse re-lançar-se na 

história da metafísica relaciona-se com a decisão antecipadora da morte. Vattimo 

“esclarece”: “É repercorrendo a história da metafísica como esquecimento do ser que 

o Ser-aí se decide pela sua morte e, desse modo, se funda como totalidade 

hermenêutica, cujo fundamento consiste na ausência de fundamento” (FM, p. 116). 

Andenken também é salto no abismo (Ab-grund) da mortalidade, ou seja, um 

“confiar-se ao vínculo libertador da tradição” (FM, p. 117). O caráter hermenêutico 

do Andenken está em ser ele memória, não um resgate do ser, já que o ser não deve 

ser pensado com presença, mas o seu recordar. 

Se tudo é interpretação a hermenêutica corre o risco de cair no relativismo vazio tão 

criticado por aqueles que nunca quiseram deixar de se apegar a fundamentos 

metafísicos. Será então a hermenêutica niilista puro relativismo? Vattimo afirma que 

não e complementa dizendo que “a hermenêutica se configura como puro e perigoso 

relativismo só se não se leva bastante a sério as próprias implicações niilistas” (TR, 

p. 29). Relativismo seria se tudo fosse verdade, mas a “verdade” só é verdade como 

abertura. Se o ser é evento a verdade só pode dar-se como algo ligado à historicidade. 

Dessa forma a verdade pode-o ser para uma determinada comunidade. Com isso 

                                                                                                                                     
resumidamente as conclusões a que chega o filósofo de Turim. 
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pode-se pensar em um ponto de partida para a reflexão hermenêutica: a tradição. 

Para se falar é preciso partir de algum lugar. É impossível olhar para alguma coisa 

sem ser a partir da tradição que todos carregam. Além disso, é necessário levar em 

consideração essa “lente” pela qual filtramos as coisas. Tudo que agora falamos está 

preso a uma carga que vem se acumulando e que podemos chamar de tradição. É 

nesse sentido que Vattimo afirma: “A hermenêutica, como se sabe, é a filosofia que 

coloca no seu âmago o fenômeno da interpretação, quer dizer, de um conhecimento 

do real que não se pensa como espelho objetivo das coisas ‘lá fora’, mas como uma 

preensão que traz consigo a marca de quem conhece”23 (TR, p. 24). 

 

1.5.2. A crise da historicidade 

 

Como a razão, a idéia de história linear entra em crise com a superação da metafísica. 

Isso porque, segundo Vattimo, a linearidade da história é uma constante superação, 

uma caminhada de progresso, ou seja, cada momento cronologicamente à frente é 

também superiormente desenvolvido em relação ao anterior. É a idéia de uma 

história que caminha para um determinado propósito. Sendo assim, quanto mais à 

frente no tempo mais perto se está da verdade. A crise da idéia de história está no 

fato de que, a partir de Heidegger e Nietzsche, não há mais uma verdade autêntica a 

que se possa chegar, conseqüentemente também não há um movimento progressivo 

no qual se desenrola a história. A crise da história também pode ser entendida como 

fim da história, não como algo catastrófico, como fim da vida (FM, p. IX) mas como 

a dissolução da idéia de história como processo unitário (FM, p. XI), diferente de 

Fukuyama, que concebe o fim da história como a chegada ao estágio do progresso 

político-social global do qual não há mais para onde avançar. A crise da historicidade 

é um fenômeno positivo visto que a história é o conjunto de fatos recolhidos no 

intuito de se criar relatos que legitimam determinados grupos ou atos, conforme fala 

Benjamin. A partir da crise da historicidade pode-se falar não mais somente de uma 

história universal, que acaba por excluir os vencidos, mas micro histórias, partindo 

(no caso de documentos) da própria ausência de citação de determinados grupos ou 

fatos. Por isso Vattimo afirma: “não há uma história única, há imagens do passado 

                                                
23 Grifo meu. 
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propostos por pontos de vista diversos, e é ilusório pensar que existe um ponto de 

vista supremo, global, capaz de unificar todos os outros” (ST, p. 9). 

A partir dessa crise é que Vattimo consegue falar de modernidade e pós-

modernidade. Porque para ele a crise da história é também a crise da modernidade. A 

modernidade tem como uma de suas principais características a superação crítica e o 

progresso. Para ele “a modernidade é a época em que se torna valor determinante o 

fato de ser moderno” (ST p. 7). Ou seja, o que há de melhor e mais autêntico é 

sempre o novo. Podemos dizer que a modernidade é um culto da expectativa. O 

homem moderno vive à espera do que está por vir. Isso se percebe na arte, na 

tecnologia, na religião, na política, etc. 

A novidade e o progresso estão inter-relacionados. Progresso é a idéia de que se 

caminha para mais próximo da verdade, já que o curso linear da história conduz a um 

momento de realização. Isso tem origem na concepção judaico-cristã de sentido da 

história. Os profetas do Antigo Testamento e o movimento apocalíptico judaico com 

seus anúncios da vinda de um messias e a escatologia cristã, manifesta tanto na 

apocalíptica como nos anúncios do Reino de Deus, com o retorno desse messias 

apontam para a idéia de que Deus conduz a história levando-a a um destino 

designado. É a idéia de que cada momento histórico cronologicamente mais à frente 

está mais perto da consumação, portanto, mais perto da verdade. Além disso, a 

história é espaço de santificação individual e da comunidade: torna-se um pouco 

mais santo a cada dia. Dessa forma “A história que, na visão cristã, se apresentava 

como história da salvação tornou-se, primeiramente, busca e perfeição intramundana 

e, depois, progressivamente, história do progresso” (FM, p. XIII). 

O culto ao novo é a superação pela superação. Se se vive progressivamente em 

relação ao passado, então o antigo não é tão bom quanto o atual. Desde o início da 

era moderna o novo, o original tornou-se valor, apontando para um ideal de homem, 

que progressivamente se aproxima de sua realização. Mas a novidade não implica 

necessariamente no desvinculamento da tradição, como parece entender Pieper24, o 

que se cria se cria a partir da tradição. O culto à novidade é uma busca de superação 

que se apropria do antigo, não como uma reatualização, um melhoramento. É nesse 

sentido que Vattimo (FM, p. VI) afirma: 

                                                
24 Pieper (2007, p. 123) afirma: “modernidade é rejeição da tradição e o culto à novidade”. 
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a modernidade pode caracterizar-se, de fato, por ser dominada pela idéia 
da história do pensamento como uma “iluminação” progressiva, que se 
desenvolve com base na apropriação e na reapropriação cada vez mais 
plena dos “fundamentos”, que freqüentemente são também pensados 
como as “origens”, de modo que as revoluções teóricas e práticas da 
história ocidental se apresentam e se legitimam na maioria das vezes como 
“recuperações”, renascimentos, retornos. 

A compreensão de que não há uma verdade à qual a história se dirija põe em crise os 

ideais de superação e progresso, ou seja, entra em crise a modernidade. Podemos 

então falar de fim da modernidade porque é impossível sustentar, após Nietzsche e 

Heidegger, qualquer verdade da qual possamos nos aproximar. Com o fim da 

modernidade é possível falar de pós-modernidade. Esta é um questionamento dos 

ideais modernos (EI, p. 20). Podemos dizer então que pós-modernidade é a 

“despedida da modernidade, que, na medida em que quer fugir das lógicas de 

desenvolvimento, ou seja, sobretudo da idéia de 'superação' crítica em direção a uma 

nova fundação, busca precisamente o que Nietzsche e Heidegger procuram em sua 

peculiar relação 'crítica' com o pensamento ocidental” (FM, p. VII). Mas Vattimo 

não a compreende como um estágio superior em relação à modernidade ou um 

rompimento, antes com o fato de que não estamos mais presos a necessidade de 

superação e novidade. 

No ensaio Niilismo e pós-moderno em filosofia são destacadas três características do 

pensamento pós-moderno originadas do eixo Nietzsche-Heidegger: a) um 

pensamento da fruição, b) um pensamento da contaminação e c) um pensamento do 

Ge-Stell. O pensamento da fruição, ou do re-viver, relaciona-se a Andenken. Nesse 

sentido a pós-modernidade é um constante voltar à história da metafísica, 

rememorando o esquecimento do ser, já que a pós-modernidade vattimiana 

compreende a superação da metafísica. Por ser uma rememoração que não concebe 

um Grund, falar de uma ética pós-moderna é por demais complexo já que não há 

algo definido de onde se possa partir, mas é uma possibilidade diante das éticas de 

desenvolvimento e novidade da modernidade. Assim, Modesto Berciano (1993, p. 

32) afirma: “Andenken assume no pensamento pós-moderno o que era a 

fundamentação na metafísica. A pós-modernidade assim entendida dá um valor à 

história”. 

Pensamento da contaminação é Verwindung, uma retomada-distorção da 

modernidade. Vattimo não fala de pós-modernidade como rompimento ou um 

estágio mais avançado porque “Se a modernidade se define como a época da 
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superação, da novidade que envelhece e é logo substituída por uma novidade mais 

nova, num movimento irrefreável que desencoraja qualquer criatividade, ao mesmo 

tempo que a requer e a impõe como única forma de vida – se assim é, então não se 

poderá sair da modernidade pensando em superá-la” (FM, p. 171). Falar de pós-

modernidade como uma superação crítica da modernidade é continuar preso a esta já 

que não rompe com sua principal característica. Essa Verwindung na inclinação à 

hermenêutica niilista, especialmente na forma como aparece em Heidegger, 

buscando as errâncias na história da metafísica, distorcendo-as e, dessa forma, 

superando-as. A hermenêutica heideggeriana deve se aliar ao interesse gadameriano 

que “não é apenas volta para as trans-missões provenientes do passado, mas também 

para todos aqueles continentes lingüísticos que se nos apresentam distantes e 

estranhos, impenetráveis como culturas remotas no tempo e no espaço” (FM, p. 186-

187). O que Vattimo propõe é uma hermenêutica que não pare na história da 

metafísica mas que funcione como um olhar, ainda que residual, sobre a 

contemporaneidade. 

Por fim, o pensamento da Ge-Stell. Este caracteriza a pós-modernidade por pôr em 

consumação a metafísica com a organização da terra através da manipulação dos 

entes. Ela relaciona-se, nesse sentido, com a Verwindung já que é ao mesmo tempo a 

consumação da metafísica e abertura para sua superação. A Ge-Stell é, portanto a 

Verwindung da metafísica (FM, p. 188). Ela não é ameaça. Como abertura para o 

Ereignis, já que nela homem e ser se alcançam em sua essência livres das categorias 

metafísicas, constitui-se uma possibilidade na pós-modernidade. 

 

1.5.3. A crise do sujeito 

 

A superação da metafísica também põe em crise a noção de sujeito da modernidade, 

em sua centralidade fundamentada na razão que conduz à verdade. A principal 

teorização do sujeito moderno se dá em Descartes, e pode ser resumida em sua 

sentença: “Penso, logo, existo” (DESCARTES, 2000, p. 41). Descartes concebe uma 

divisão entre matéria e alma que, em continuidade com a tradição metafísica antiga e 

medieval, acaba por desembocar numa exaltação da mente em detrimento do corpo. 

A prova da existência está na mente, de onde procede a razão pelo uso de um rígido 
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método. Ele afirma que é possível provar a sua existência unicamente pela razão 

amparada por um método rígido que parte da dúvida. Para que se utilize eficazmente 

da razão precisa-se antes por em dúvida o objeto. Em Descartes (e na filosofia 

moderna) o homem torna-se centro porque é a partir dele que se pode falar de 

verdade. Verdade é aquilo que o sujeito concebe como tal, aquilo que pode 

compreender de forma clara. Vattimo afirma que na filosofia moderna a palavra 

“sujeito” refere-se ao eu do homem, não à substância de um ente, conforme sugere 

Heidegger (IH, p. 94), dessa forma o homem passa a ser o fundamento da realidade e 

o ser só se dá na medida em que é conhecido por ele de forma clara (IH, p. 95).  

Evilázio Teixeira (2005, p. 23) diz: “O homem, entendido como 'sujeito moderno', 

por meio da assunção da sua criatividade do novum, encarrega-se de assumir a 

própria verdade cognoscitiva contra o objetivismo da auctorita, na base da qual não 

há possibilidade de escritura ulterior do mundo e da história. Dentro dessa óptica, o 

sujeito destinado a afirmar-se na modernidade é o sujeito pensante, axis mundi da 

racionalidade e da verdade da história”. Nesse sentido ele é, então, parâmetro da 

verdade através do uso que faz da razão. 

A crítica de Vattimo à noção de subjetividade forte da modernidade se dá através da 

via Nietzsche-Heidegger. Na atualidade o niilismo tende a assumir o lugar estável do 

sujeito, promovendo não a segurança da razão e da consciência, mas a fraqueza como 

falta de fundamento. Como já disse anteriormente, Vattimo compreende o niilismo 

nietzscheano como a situação em que o homem perde sua posição de centro, 

deslocando-se para uma posição indeterminada (FM, p. 115). Mas como isso 

acontece? “Em Nietzsche a crise da subjetividade se anuncia sobretudo como 

desmascaramento da superficialidade da consciência” (EI, p. 121). Esse 

desmascaramento parte do anúncio da morte de Deus como impossibilidade de 

verdades absolutas e, portanto, da certeza do sujeito, e afirmação da consciência 

(espaço da verdade na modernidade) como um jogo de relações sociais, 

especialmente relações de domínio. O mártir, por exemplo, é alguém que julga 

possuir a verdade, por isso se dispõe a morrer, mas o martírio não é evidência 

suficiente para afirmar uma verdade absoluta, é antes expressão da “verdade” do 

grupo a que pertence25. A consciência nada mais é que produto da sociedade imposto 

pela linguagem, portanto, não controlada pelo sujeito. A consciência que faz deste 

                                                
25 Cf. NIETZSCHE, O anticristo, 2001 (p. 92-92). 
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forte, ao ser desmascarada o lança numa situação inusitada, deixa de ser o centro e 

passa a se perceber entregue a um jogo de forças alheias a ele. Esse “à deriva” em 

que entra o sujeito pós-moderno é expresso por Vattimo da seguinte forma:     

A noção clássica e cristã de pessoa tem a sua legitimidade apenas no fato 
de o homem europeu, sob o impulso de exigências sociais, produtivas e de 
domínio, ser organizado e regido pela consciência, pela razão, pela 
“paixão da verdade”, a que as outras componentes da personalidade estão 
submetidas. Mas o fato paradoxal é que precisamente a paixão pela 
verdade, a consciência, na sua busca da verdade, chegou a pôr-se em 
crise: descobriu, pois, ser apenas uma paixão como as demais, que 
adquiriu hegemonia por circunstancias mais ou menos casuais ou, de 
qualquer modo, externas; e descobriu, sobretudo, que as paixões 
submetidas estão bem longe de ser completamente vencidas, uma vez que 
(...) se vingam da sua condição, como os escravos contra seu dono, 
impondo uma lógica própria, distorcida e degenerada, à própria 
consciência que crê comandá-las (AD, p. 54). 

O desmascaramento é a descoberta de que a consciência é um tipo de sonho ou 

mentira, mas não implica em um deixar de sonhar ou mentir, mas continuar a fazê-

los, sabendo que se sonha ou que se mente. Isso porque o desmascaramento não é a 

abertura para um fundamento além do sujeito, para outra possibilidade de acesso à 

verdade, mas é o cair no niilismo, na ausência de um Grund (EI, p. 126). 

Superando a concepção moderna de sujeito o que surge, para Nietzsche, é o homem 

superior (Übermensch). Não é possível defini-lo, mas o que fica mais claro é que ele 

nada tem de superioridade em relação ao sujeito metafísico, é antes a afirmação de 

sua negação. Segundo Pieper (2007, p. 118) “O Übermensch envolve duplo aspecto: 

(1) vive num mundo em que Deus está morto, portanto, não há certezas objetivas e 

tudo se torna interpretação; (2) o Übermensch não funciona como substância que 

oferece amparo ontológico para a interpretação, mas ele mesmo é inserido no 

conflito das interpretações”. É a passagem do sujeito forte da modernidade ao niilista 

consumado. 

No Assim falou Zaratustra há um discurso componente da primeira parte26 intitulado 

Das três transformações que pode nos ajudar a compreender essa passagem. Nesse 

discurso Nietzsche descreve o processo de superação do sujeito moderno utilizando 

três figuras: o camelo, o leão e a criança (NIETZSCHE, 2000, p. 35). Para Vattimo, o 

camelo representa o ascetismo platônico e cristão, é a fase da obediência; o leão 

                                                
26 Assim falou Zaratustra é dividido em quatro partes. A primeira foi redigida em janeiro de 1883, a 
segunda em julho do mesmo ano e a terceira seis meses depois, somente em janeiro de 1885 redigiu a 
quarta parte. Dizem que Nietzsche conseguiu concluir cada uma das três primeiras partes em apenas 
dez dias. A primeira parte e posteriormente uma edição com a segunda e a terceira partes conseguiu 
publicar com muita dificuldade, a quarta foi rejeitada e ele teve que custear uma pequena tiragem. 
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representa o espírito da modernidade, que acaba por não criar nada mas rompendo os 

vínculos com aquilo que o dominava abre caminho para a criança, é “uma vontade de 

auto-afirmação”, como também era o camelo; “a criança é a inocência, e o 

esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um 

movimento, uma santa afirmação” (NIETZSCHE, 2000, p. 36), é o homem superior, 

aquele que cria sem esforço e que se identifica com o ser do mundo (DN, p. 262). 

A superação da noção moderna de sujeito em Heidegger se dá já desde Ser e tempo 

quando fala do homem não como algo definido mas como Dasein, ser-aí, projeto 

lançado no mundo, que nada tem da força do sujeito moderno. É projeto por se 

construir, um “poder ser”. É também sempre uma possibilidade porque é ser-para-

morte, sua existência é sempre permeada pelo risco da inexistência. Mas é nessa 

projetibilidade e possibilidade que pode se tornar autêntico. 

Partindo de Heidegger, outra crítica que se pode fazer à subjetividade moderna está 

no questionamento do humanismo. Para Heidegger falar em humanismo é falar em 

metafísica, já que um acaba por fundar o outro, (HEIDEGGER, 1979, p. 153). 

Vattimo diz que “o humanismo entra em crise porque Deus está morto”. Isso poderia 

parecer o contrário, se Deus está morto fica seu espaço aberto ao homem. Mas a 

morte de Deus é a impossibilidade de se estabelecer sobre qualquer fundamento (FM, 

p. 18). Porque “o homem só mantém a posição de 'centro' da realidade, a que alude a 

concepção corrente de humanismo, por força de uma referência a um Grund que lhe 

garante esse papel” (FM, p. 19).  

A crise do humanismo relaciona-se com o desenvolvimento da técnica moderna, não 

somente porque leva a metafísica a seu ponto culminante, mas também porque 

provoca um processo de desumanização quando a subjetividade vai se diluindo 

diante da objetividade técnico-científica. Por isso muitos humanismos vêem a 

tecnização do mundo como ameaça e propõe como antídoto a re-centralização do 

sujeito. Essa preocupação do humanismo com relação à técnica pode ser exemplifica 

na afirmação de Strieder (1983, p. 65): “Pelo fato de o progresso tecnológico ser 

terrivelmente ambivalente, já se aceita com bastante facilidade que a desejada e 

anunciada 'aurora do homem' fracassou. Ao lado dos grandes benefícios, o progresso 

desperta inúmeros problemas desumanizantes”. Já Vattimo vê a técnica de forma 

positiva porque nela as características metafísicas ocultadas do humanismo são 

manifestas.  



 

 

51 

Partindo do entendimento de que o humanismo precisa ser superado, já que é 

sinônimo de metafísica – e o próprio Heidegger não parece muito interessado na 

questão “como tornar a dar sentido à palavra 'humanismo'?”, parece preferir 

questionar a essência do homem mais além da metafísica - Vattimo volta à noção 

heideggeriana de Verwindung. Superar o humanismo, como a metafísica, não é um 

rompimento ou a compreensão de que se está em uma posição de superioridade em 

relação a ele. Por isso ele diz: “a crise do humanismo não é ultrapassamento, mas 

Verwindung, apelo que o homem é chamado a restabelecer-se do humanismo, a 

remeter-se a ele e a remetê-lo a si como algo que lhe é destinado” (FM, p. 29). Ela se 

dá na Ge-Stell, espaço em que homem e ser podem perder suas qualificações 

metafísicas. 

É a partir do eixo Nietzsche-Heidegger que Vattimo expõe suas críticas à noção de 

sujeito moderno, tão somente porque a crise da subjetividade é um reflexo da 

superação da metafísica. O sujeito autoconsciente de Descartes e da modernidade 

com sua compreensão de verdade como evidência e clareza nada mais é que 

fundamento estável, portador de certeza absoluta. Sendo ele superado o que resta? 

Resta a fraqueza do niilismo, do deixar o centro para uma situação indeterminada. 

Dessa forma, “O sujeito pós-moderno, se olha para dentro de si à procura de uma 

certeza primeira, não encontra a segurança do cogito cartesiano, mas as 

intermitências do coração proustiano, os relatos dos media, as mitologias 

evidenciadas pela psicanálise” (ST, p. 49). 

  

*************** 

 

Como vimos, Vattimo parte do pensamento de Nietzsche e Heidegger para falar da 

superação da metafísica. A morte de Deus representa a ausência de qualquer 

fundamento, mas não necessariamente representa o fim da religião ou da idéia de 

sagrado. O fim da metafísica em Heidegger acontece quando se percorre a história da 

metafísica e se percebe que esta é a história do esquecimento do ser e desmascarando 

esse esquecimento não há mais sentido em continuar preso à metafísica. Mas não se 

supera a metafísica rompendo com ela, antes rememorando-a, radicalizando-a e 

distorcendo-a, em outras palavras, voltando à sua história para descobrir o 
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esquecimento do ser, que é sua essência, enfraquecendo-a apontando a eventualidade 

do ser e, assim, podendo pensar se distanciando de suas categorias. 

Tendo isso em mente podemos pensar em como ler a religião a partir dessa 

hermenêutica niilista. Mas de início devemos também nos lembrar que desde as 

origens o cristianismo sempre esteve atrelado à metafísica e todas tentativas, até a 

modernidade, de se falar de Deus foram metafísicas. Sendo assim, de que forma 

Vattimo relaciona o retorno da religião com a superação da metafísica? E como a 

filosofia deve se posicionar diante desse retorno? São algumas perguntas que 

tentaremos responder ao longo do próximo capítulo. 
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Capítulo 2 

O RETORNO DA RELIGIÃO 

 

É o nosso gosto agora que decide 
contra o cristianismo, já não mais as 
nossas razões. 

Friedrich Nietzsche 

 

2.1. A religião que retorna na sociedade 

 

Para Vattimo o retorno da religião acontece em duas instâncias, na filosofia, como 

impossibilidade de se negar a experiência religiosa e queda dos grandes discursos 

contra a religião, provocadas pela superação da metafísica; e de maneira geral na 

sociedade (que ele prefere chamar de cultura comum e filosofia), como parte da 

própria essência da religião e como busca de fundamento estável após a metafísica. 

Em contraste com esse retorno, que em sua relação com a secularização é o centro da 

reflexão vattimiana sobre a religião, devemos nos lembrar que na modernidade várias 

filosofias anunciaram o fim da religião, em sua maioria partindo de uma idéia de 

história como progresso. O positivismo comtiano, por exemplo, concebia a história 

da razão como um processo evolutivo em que a religião era o grau mais inferior e 
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deveria ser sucedida pela metafísica e posteriormente pelas ciências, em especial a 

sociologia. Na primeira fase o homem explica o mundo recorrendo a causas mágicas, 

sobrenaturais; na segunda por conceitos como essência, substância, causa primeira, 

faculdades, etc., que não podem ser experimentados empiricamente; na última as 

explicações vêm das leis naturais que explicam por si sós todos os fenômenos 

perceptíveis. Em Comte, então, a religião é tendente ao desaparecimento conforme a 

razão científica se difundir na humanidade. 

Marx, em A questão judaica, já falava da necessidade de emancipação do Estado da 

religião, sendo que esta representava alienação enquanto aquele deveria ser uma 

construção racional. Mas, segundo Calvez (1959a, p. 91), para Marx não bastaria 

superar a religião do Estado, pois a alienação continuaria presente ao nível privado e 

poderia em algum momento retornar. Ele afirma: “Pouco importa se a religião se 

manifeste publicamente, ou que tenha apenas existência privada, pois a religião que 

tem existência privada é a mesma que, no pensar de Marx, vicia o público”. Mas se 

por um lado Marx afirma ser a religião um tipo de alienação, por outro, dá a entender 

que ela é apenas expressão de uma alienação maior, ou melhor, ela é o deslocamento 

da felicidade real para uma felicidade ilusória, como exposto na introdução à 

Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. É nesse sentido que ele 

pronuncia sua famosa sentença: “A religião é o suspiro do ser oprimido, o íntimo de 

um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. É o ópio do povo” (MARX, 

2001, p. 45-46). Nesse sentido a religião é uma ilusão que não permite ao homem 

perceber sua infelicidade e por isso precisa ser superada. O fim da religião em Marx 

parece ser anunciado de duas maneiras: como um desmascaramento a partir da crítica 

filosófica que permite ao homem encontrar a razão e a felicidade e como uma 

desnecessidade da religião mediante a diminuição da opressão do povo. Como em 

Comte, Marx também liga a religião a um momento histórico a ser superado numa 

progressiva emancipação. A sociedade sem classes é também a sociedade sem 

religião. 

Para Freud, pelo menos em O futuro de uma ilusão (1974), a religião é uma ilusão. 

Essa afirmação relaciona-se com o “complexo de Édipo”. A criança, que desde 

nascimento é ligada à mãe, precisa romper com ela e vê no pai alguém que provoca 

esse rompimento. Ela precisa então abandonar esse sentimento de ligação. Mas ao 

mesmo tempo nutre pelo pai um sentimento ambíguo: o odeia por ter se entreposto 
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entre ela e a mãe e ao mesmo o ama e se sente protegida por ele. Esse sentimento não 

se reduz à infância, mas se estende por toda a vida. A partir disso Freud relaciona o 

pai a Deus, como protetor e provedor. Nesse sentido a religião é ilusão porque 

esconde o desamparo humano. Além disso, tudo toda pretensão de dar ao homem 

aquilo que a ciência não pode dar é ilusão (FREUD, 1974, p. 63). Desta forma a 

religião é ilusão porque pretende dar uma segurança impossível às ciências. Freud 

não rejeita totalmente a religião, mas entende que conforme for o homem tomando 

consciência de que Deus é a imagem do pai e reconhecendo nas ciências a forma a 

única forma de acesso a respostas (e para ele isso já estava acontecendo) a religião 

desapareceria. 

Poderíamos lembrar ainda de muitos outros exemplos de anúncios de fim da religião 

(Feuerbach, Carnap, Russell...), mas o que é importante observar é como eles são 

contraditos pelo retorno da religião na pós-modernidade. Esse retorno é um 

fenômeno que marca não somente as sociedades em desenvolvimento – e aqui 

lembramos principalmente do crescimento do pentecostalismo na America Latina e 

na África – como das desenvolvidas – “de acordo com uma pesquisa do Instituto 

Gallup, em 1987, nos Estados Unidos 94% da população disse crer em Deus; na 

Alemanha, conforme a pesquisa de Allensbach, 70% se declarava crente e só 13% 

dizia ser ateu; na Inglaterra, de acordo com o ‘Sunday Times’ e o ‘Sunday 

Telegraph’, três quartos diziam crer num ‘ser sobrenatural’...” (KÜNG, 2003, p. 85). 

É nesse contexto que se insere a reflexão vattimiana sobre o retorno da religião na 

sociedade de maneira geral após a superação da metafísica. A leitura que Vattimo faz 

desse fenômeno parte principalmente das filosofias de Nietzsche e Heidegger – 

morte de Deus e fim da metafísica. Não se relaciona diretamente com as pesquisas 

em ciências sociais feitas sobre o fenômeno religioso na atualidade, apesar de 

encontrarmos alguns resquícios, mas de uma ontologia hermenêutica que procura 

compreender o retorno como parte da essência da religião e perceber sua ligação com 

a superação da metafísica e, conseqüentemente, com a ausência de fundamento 

(Grund). 
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2.1.1. Que retorno? 

 

Quando Vattimo afirma que na atualidade está acontecendo um retorno da religião na 

sociedade não está de maneira alguma dizendo que em algum momento deixou de 

haver manifestações de religiosidade, seja através de experiências individuais, 

práticas coletivas, vinculo a instituições religiosas, etc. A história das religiões tem 

mostrado que é impossível um povo sem religião, que ela está presente ainda que de 

forma caracteristicamente não religiosa. Mircea Eliade (1992, p. 166), por exemplo, 

diz que um indivíduo totalmente desprovido de religiosidade é algo muito raro, 

mesmo nas sociedades mais dessacralizadas. Ele diz ainda que “A grande maioria 

dos ‘sem-religião’ não está, propriamente falando, livre dos comportamentos 

religiosos, das teologias e mitologias” (ELIADE, 1992, p. 167). A partir dessa 

afirmação Eliade descreve, em seu livro O sagrado e o profano, uma série de 

manifestações do sagrado de forma a-religiosa. Tillich (BROWN, 1965, p. 4) 

também fala sobre a manifestação da religião de forma não religiosa. Para ele um 

movimento político, por exemplo, pode ter traços de religiosidade, é o que ele chama 

de religião no sentido amplo. Rubem Alves num pequeno livro intitulado O que é 

religião? (2001, p. 10) fala sobre o desencanto causado pela esperança de respostas e 

soluções no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mas ele ainda diz: 

“Desapareceu a religião? De forma alguma. Ela permanece e freqüentemente exibe 

uma vitalidade jamais extinta”. Ele ainda diz que mesmo quando a religião não se 

manifesta de forma institucionalizada continua presente nas experiências pessoais e 

possivelmente também na forma de sentimento – se estava certo Schleiermacher –, 

por que “A religião não se liquida com a abstinência dos atos sacramentais e a 

ausência dos lugares sagrados, da mesma forma que o desejo sexual não se elimina 

com os votos de castidade” (ALVES, 2001, p. 12). 

Vattimo também, de forma alguma, diz que a religião esteve ausente da vida de 

qualquer sociedade, em qualquer momento ou lugar, apesar de, provavelmente, 

reconhecer o grande número de pessoas que se declaram atéias ou sem religião, 

principalmente na Europa. Para ele o retorno da religião é a experiência da volta do 

que já estava presente. Sua própria experiência religiosa serve para ilustrarmos isso. 

Ele testemunha que sua interpretação de Nietzsche e Heidegger evoca uma herança 
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cristã presente na reflexão desses dois filósofos e seu renovado interesse pelo 

cristianismo está relacionado a essa interpretação. Na verdade esse renovado 

interesse não é necessariamente uma volta a algo que se perdeu, mas a sensação de 

reencontrar algo latente mas não ausente (AA, p. 23). Dessa forma, falar de retorno é 

trazer à tona uma experiência já feita (AA, p. 8). 

Também em ralação ao retorno da religião Vattimo aplica a Verwindung 

heideggeriana. Se o retorno não é o despontar desde a ausência então 

é o restabelecimento presente de algo que acreditávamos ter esquecido 
definitivamente, a reativação de um vestígio adormecido, a reabertura de 
uma ferida, a reaparição de algo que fora removido, a revelação de algo 
que pensávamos ser uma Überwindung (superação, aquisição de 
veracidade e conseqüente descarte) ainda é somente uma Verwindung, 
uma longa convalescença que tem de tornar a enfrentar o vestígio 
indelével de sua doença (VV, p. 91). 

O retorno da religião como Verwindung indica algumas coisas: 1 – ela não é um 

estágio superior às formas religiosas do passado, não há a idéia de superação crítica; 

2 – também não é algo claro, definido, apesar de ser algo que nunca esteve ausente a 

experiência de retorno aponta para algo ainda não está totalmente aberto; 3 – é a 

retomada/distorção da religião, apesar de não ser um tipo de progresso também não 

deixa de ser algo específico à nossa situação histórica, o que cai na idéia de 

secularização (que trataremos mais à frente). 

O retorno da religião não é um acontecimento acidental, ou seja, a religião não 

aparece e desaparece por acaso, como se num determinado momento deixássemos de 

nos sentir religiosos e num outro momento, por algum motivo qualquer a 

religiosidade voltasse à tona. Também não acontece por vontade do indivíduo ou de 

um grupo. A experiência do retorno está na essência da religião (VV, p. 92). 

De forma concreta, como se dá esse retorno na sociedade? Amorim (2005, p. 103), 

em dissertação de mestrado sobre o retorno da religião, diz que “o retorno do 

religioso não é uma afirmação peremptória de Gianni Vattimo, feita a partir de um 

levantamento estatístico e de provas documentais recolhidas. Não se tem o objetivo 

de dizer a última palavra sobre ‘o que é o retorno do religioso’”. É um exercício 

hermenêutico que rememora e distorce a religião (Andenken/Verwindung) 

(AMORIM, 2005, p. 86). Vattimo não está preocupado em comprovar 

empiricamente sua reflexão sobre o tema do retorno, talvez por isso também não se 
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arrisque a lançar afirmações sobre em que aspectos ele acontece nas sociedades 

ocidentais. É claro que não podemos isolar a reflexão vattimiana dos estudos feitos 

desde a década de 1960 sobre o surgimento dos novos movimentos religiosos e mais 

atualmente sobre o crescimento do islamismo e dos grupos protestantes 

fundamentalistas, as próprias terminologias que ele utiliza (retorno do religioso e 

secularização) para tratar do tema da religião na atualidade já são apropriadas desses 

estudos. De qualquer forma, percebemos, ainda que não muito claramente, que 

Vattimo percebe o retorno de várias formas: como um desejo dos indivíduos de 

experiências religiosas, como a revitalização das instituições, como o crescimento do 

fundamentalismo religioso e como o ganho de influência da Igreja Católica em 

alguns setores da política (em especial da política italiana). Nesse retorno a religião 

se mostra presente em vários setores, não como a volta depois de um período de 

ausência, mas como um reassumir o lugar de outrora. A religião sempre esteve 

presente, mas foi por algum tempo e por vários motivos relegado a segundo plano. 

Retorno, então, significa que nesse momento a religião passa novamente ao centro e 

se renova em plausibilidade. 

 

2.1.2. Retorno da religião: Os novos movimentos religiosos 

 

O florescimento da religião na a atualidade, com o qual Vattimo tem se preocupado 

desde o início da década de 199027, já não é assim tão recente. O que ele chama de 

retorno do religioso já foi chamado (e ainda é) de “revanche do sagrado” ou 

“dessecularização”, “retorno do sagrado” e tem como ponto de partida o surgimento 

dos novos movimentos religiosos, por volta da década de 1960. Apesar da leitura 

vattimiana do retorno da religião ser estritamente filosófica, podemos perceber traços 

dos estudos sócio-antropológicos anteriores. Diante disso, acredito que para melhor 

compreendermos o retorno da religião na cultura comum, em Vattimo, precisamos 

conhecer as linhas gerais dos estudos sobre os novos movimentos religiosos. Dois 

textos nos ajudam a compreender melhor esses novos movimentos: A nova 

                                                
27 Seu primeiro escrito sobre religião foi O Ocidente ou a cristandade, publicado em 1993 
(GIORDANO, A.; TOMATIS, F. Cristianesimo ed educazione. Roma: Città Nuova) e 
posteriormente no livro O fim da cristandade (2004). 
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consciência religiosa e a crise na modernidade, de Robert Bellah (1998) e 

Secularização em declínio e potencialidade transformadora do sagrado, de Luiz 

Alberto de Souza (1998). O primeiro fala sobre grupos religiosos, principalmente de 

influência oriental, surgidos nos Estados Unidos, num contexto de violência e 

intolerância; o segundo fala também sobre esse movimentos de contracultura e, 

sobretudo, sobre os movimentos religiosos de libertação na América Latina. 

Bellah diz que o evento mais surpreendente da década de 1960 foi a perda de 

legitimidade das instituições, principalmente entre os jovens. “As irracionalidades e 

os horrores da história moderna marcaram tão profundamente aos americanos, que, 

pela primeira vez, o descontentamento de massa em relação aos valores comuns da 

cultura e da sociedade americanas começou a ocorrer” (1998, p. 19-20). Além disso, 

os dois marcos principais que forneciam significado à cultura americana, a religião 

bíblica (era a noção de que a nação americana vivia sob o auxílio de Deus, era o 

“novo Israel de Deus”, o novo povo leito) e o individualismo utilitário (originário do 

pensamento de Thomas Hobbes, tornou-se popular nos EUA através da versão, mais 

branda e planejada de forma a obscurecer o contraste com o cristianismo, de John 

Locke e seus seguidores). Ele explica esses dois marcos nos seguintes termos: 

Enquanto o termo central para a compreensão da motivação individual 
era, na tradição bíblica, a “consciência”, o termo central na tradição 
utilitária era o “interesse”. A compreensão bíblica da vida nacional era 
baseada na noção de comunidade com caridade para todos os membros, 
uma comunidade apoiada na virtude publica e privada. A tradição 
utilitária acreditava num Estado neutro, em que os indivíduos teriam 
permissão para buscar a maximização de seus próprios interesses, em que 
o produto seria público e a propriedade privada. 

A tradição bíblica prometia recompensas terrenas e no outro mundo pela 
prática de ações virtuosas. A tradição utilitária requeria autocontrole e 
“moralidade”, se não com fim, pelo menos como meio. Porém, o 
mecanismo mais difundido para a harmonização das duas tradições foi a 
corrupção da tradição bíblica pelo individualismo utilitário, de tal modo 
que finalmente a própria religião tornou-se, para muitos, um meio para a 
maximização de interesses particulares, sem nenhum elo efetivo com a 
virtude, a caridade ou a comunidade (BELLAH, 1998, p. 21-22). 

Bellah diz que podia-se observar em grande parte dos jovens certo repúdio ao 

individualismo utilitário e à tradição bíblica, embora esses dois aspectos tenha 

persistido inconscientemente. Eles se dividiam em dois grupos: um preocupado com 

questões políticas, que pregava a derrubada do sistema vigente, formado por 

indivíduos reprimidos e “furiosos”; o outro, buscando um estilo alternativo de vida, 

interessados na harmonia do ser humano com a natureza ”e na fruição do momento 
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presente através de drogas, música ou meditação”. Ambos se opuseram ao ethos 

americano dominante (1998, p. 24). 

Havia também um clima de desinteresse pela religiosidade tradicional. A freqüência 

dos cultos das principais igrejas protestantes e da igreja católica caiu bastante a partir 

da década de 1950 e os líderes religiosos que se envolveram em movimentos sociais 

começaram a “perder o fôlego” e os seguidores. A situação só era diferente entre 

determinados grupos fundamentalistas que continuavam a crescer. 

A religiosidade de contracultura norte-americana, que incluía a espiritualidade 

indígena e, principalmente, a asiática ofereceu um contraste mais completo ao 

rejeitado individualismo utilitário do que a religião bíblica. “À realização externa, ela 

contrapunha a experiência interior; à exploração da natureza, a harmonia com a 

natureza; à organização impessoal, a intensa relação com um guru” (BELLAH, 1998, 

p. 26). O estilo de vida desses novos movimentos religiosos era bem mais voltado à 

vida no campo, aos trabalhos manuais e à vida em comunidade. 

O movimento de contracultura dos anos 60 não foi tão duradouro a ponto de 

sobreviver à década seguinte, mas deu origem a outros movimentos que deram a 

muitos jovens, alguns desiludidos com o movimento hipie, sentimento de identidade. 

Souza afirma que como sintoma de uma modernidade em expansão, assistimos 

algumas mudanças drásticas em âmbito mundial que colocam em crise não somente 

um sistema social e econômico, mas toda a civilização surgiram em decorrência de 

uma modernidade em expansão. Dentro disso, a tentativa do “culto da racionalidade” 

de expulsar a religião e estabelecer como único conhecimento válido o científico não 

ajudou a resolver os problemas que afligiam determinados grupos, como 

camponeses, pobres e moradores de favelas (SOUZA, 1998, p. 3-4). O cientificismo 

aliado à perda do sentido de organização do mundo e aos problemas modernos, fez 

com que lutas e movimentos políticos e sociais começassem a surgir, principalmente, 

entre os jovens desiludidos com o modo de vida de seus pais, e as classes oprimidas, 

postas de lado pelas ideologias capitalistas. 

A religião teve um papel preponderante na desconstrução do modo de vida 

tradicional, no questionamento, relativização e queda dos “falsos ídolos” e na 

produção de pistas para a construção de um novo mundo (SOUZA, 1998, p. 4-5)28. A 

                                                
28 Fabiana Luci de Oliveira (2005, p. 8) diz que “o fracasso do mercado em reger de maneira justa as 
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relação entre movimentos de transformação social e religião na América Latina 

culminou no que passou a se chamar Teologia da Libertação. Esse novo movimento 

religioso trouxe novas “práticas pastorais, nova espiritualidade e repensamento 

teológico”, tendo o próprio povo excluído como contestador e transformador da 

situação que o excluía, envolvendo também na luta pela transformação alguns setores 

do clero (SOUZA, 1992, p. 5). 

A crítica de Souza aos novos movimentos religiosos não se restringe apenas à 

América Latina com seus problemas sociais e políticos, mas, mostrando que outras 

realidades locais podem também fazer surgirem novas formas de religiosidade (1998, 

p. 8). Como exemplo disso ele cita o movimento de contracultura na América do 

Norte. Este parecia desaparecer rapidamente, mas era apenas a “primeira etapa de um 

processo mais complexo e mais longo”. A partir desse movimento, fragmentado em 

pequenas comunidades, novas redes de experiências começaram a se formar, 

articulando os extremos pessoa e planeta. Antigas formas religiosas voltaram à tona 

oferecidas em jornais, a segurança da alopatia foi posta em duvida diante da volta ao 

uso de ervas medicinais e o tradicional passou a não ser mais o ultrapassado mas uma 

“sabedoria aberta e responsável”. Esse movimento consistia em certa retomada do 

pensamento de Mounier e Chardin, usando-os como fonte de críticas à civilização 

moderna. Os movimentos de contra cultura e a Teologia da Libertação acabam 

exercendo a mesma função crítica em seus determinados contextos. Em situações 

diferentes esses movimentos talvez não tivessem o mesmo sentido.  

Que há em comum entre o texto de Souza e o de Bellah? Há alguma semelhança 

entre a Teologia da Libertação e o movimento de contracultura americano? Segundo 

esses autores, o aspecto geral e principal para a formação de novos movimentos 

religiosos a partir da década de 1960 foi a modernidade (ou seus reflexos). Como 

características dessa modernidade eles apontam a exaltação do saber científico em 

detrimento dos outros saberes, da falta de sentido nas formas tradicionais do sistema 

dominante e a secularização. Eles deixam claro que os novos movimentos religiosos 

nasceram em ambientes de contestação do status quo (os movimentos de libertação 

das lutas dos pobres e oprimidos na América Latina e os movimentos de 

contracultura americanos, da luta dos negros e dos movimentos pacifistas). Surgiram 

                                                                                                                                     
relações sociais e a incapacidade da ciência em responder a todos os anseios dos homens, abriram 
espaço para a religião mostrar que ainda tem força”. 
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como dimensão transcendente que dava mais força e sentido à luta. Apesar das 

diferenças entre os novos movimentos religiosos, respeitando também seus contextos 

históricos, parece que estão ligados à mesma situação, que Souza afirma ser uma 

“crise da civilização”. 

Maria Clara Bingemer (1998, p. 80), falando sobre o renovado interesse por 

experiências religiosas, tanto no Brasil como em todo o mundo, o que ela chama de 

“sedução do sagrado”, acaba por concordar com as conclusões de Souza e Bellah. 

Ela diz: “Por um lado, vai uma velada crítica às igrejas históricas tradicionais, que 

teriam perdido boa parte de seu caráter iniciático, mistérico, permanecendo quase 

que somente caracterizadas por seu aspecto institucional-articulador da comunidade, 

ou ético-transformador da realidade”.  A “sedução do sagrado”, nesse sentido, está 

relacionada ao enfraquecimento das instituições religiosas. Vattimo não concordaria 

totalmente com essa afirmação, como veremos mais à frente, ao menos no contexto 

italiano esse retorno vem acompanhado de m revigoramento do discurso da Igreja 

Católica, principalmente a partir do pontificado de João Paulo II. 

Segundo Stefano Martelli (1995, p. 339-346), os novos movimentos religiosos 

levantam uma questão teórica: Eles constituem um despertar religioso? Ele apresenta 

três teses que apresentam respostas (parciais?) a essa questão. A primeira dela é a de 

B. Wilson, que distingue os novos movimentos religiosos dos EUA de movimentos 

messiânicos dos países em desenvolvimento. Para ele os primeiros produzem 

segurança diante da moderna secularização, os outros favorecem o avanço da 

racionalização, embora nenhum deles possa se opor ao processo de secularização29. 

Outra resposta é a de que na verdade os novos movimentos religiosos representam 

um despertar religioso. A partir disso Martelli (1995, p. 342) apresenta uma crítica de 

Westley a Wilson: “a secularização como racionalização troca a mudança religiosa, 

da qual são exemplos os NMR, pelo desaparecimento da religião, enquanto o que 

desaparece é somente a forma cristã de religião”. Sobre os novos movimentos 

religiosos há ainda outra perspectiva ligada à pesquisa de R. Beckford para a 

UNESCO. Nesse relatório a secularização não é levada em consideração e os novos 

movimentos religiosos são vistos como um fenômeno global. Beckford estabelece 

três questões a serem resolvidas a partir dessa pesquisa que se relacionam com os 
                                                
29 Wilson, apoiado numa visão linearidade histórica, concebe secularização como “desencantamento 
do mundo”, um processo de demitificação provocado pela racionalização de todas as esferas da vida 
na modernidade (Cf. MARTELLI, 1995, p. 295-300). 
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tipos dos movimentos que se proliferam, as mudanças sócias que explicam essa 

proliferação e a ligação entre mudança social e religiosa. Martelli afirma que a 

referida pesquisa não conseguiu aprofundar essas questões. Não ficaram muito claras 

as ligações entre os novos movimentos religiosos e as mudanças estruturais. Parece 

que transformações culturais, que ficaram quase ausentes no relatório, poderiam ser 

esse elemento de mediação. 

Martelli entende que o debate sobre os novos movimentos religiosos fica em aberto, 

sem posicionamentos muito concretos. Mas ele finaliza com duas observações 

importantes: a primeira é que as futuras pesquisas devem ter por base uma teoria da 

diferenciação social e religiosa, rejeitando uma idéia de unilinear de secularização 

como racionalização irreversível. A segunda é que elementos seculares e religiosos 

permanecem integrados nas sociedades atuais. Percebemos no texto de Martelli 

algumas semelhanças com o pensamento de Vattimo, na verdade este é citado mais 

de vinte vezes pelo primeiro. Essas semelhanças podem ser percebidas, em linhas 

gerais, na concepção de secularização como característica moderna que permanece 

na pós-modernidade como uma nova modalidade da religião (como veremos no 

próximo capítulo) e na compreensão enfraquecimento das teorias que se baseavam 

numa concepção de história como progresso, o que resulta no fato de que a 

racionalização da vida e o desenvolvimento técnico-científico não são etapas 

superiores à religião.  

 

2.1.3. Religião e busca do fundamento 

 

Quais as causas do retorno da religião na sociedade pós-moderna? Em Acreditar em 

acreditar30 Vattimo (AA, p. 10) confessa que voltou a se interessar pela religião a 

partir da experiência da morte inesperada de pessoas queridas. Essas perdas 

possivelmente que o fizeram pensar também em sua própria finitude. Associado a 

isso ele fala da sua experiência fisiológica do envelhecer afirmando que a questão da 

                                                
30 Acreditar em acreditar é o único livro de Vattimo escrito em primeira pessoa, o que dá um caráter 
bastante pessoal. Na opinião do autor é a melhor maneira de se tratar religião e fé (Cf. BALEEIRO, C. 
Resenha: Acreditar em acreditar. In: Correlatio, São Bernardo do Campo: n. 12, 2008. Disponível em 
<www.metodista.br/correlatio>).  
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religião pode ter haver com isso – pelo menos para ele – “toda a gente quando 

envelhece começa a pensar mais no além e, portanto, em Deus” (AA, p. 12). Ele não 

quer dizer com isso que o retorno da religião tem haver com o envelhecer fisiológico, 

apesar de o percentual populacional de idosos nas nos países, principalmente 

europeus, crescer a cada ano. A partir de sua experiência ele levanta a possibilidade 

do retorno estar relacionado a um sentimento de impossibilidade de plenitude de 

realizações na existência, o que lança o ser humano a uma dimensão transcendental, 

e o momento em que vivemos onde as utopias revolucionárias se desintegram, como 

por exemplo, a apatia em relação às transformações políticas e sociais proposta pelo 

socialismo. 

De forma mais concreta Vattimo entende que o retorno da religião está relacionado a 

situações históricas, que, apesar de não se ligar diretamente ao envelhecimento 

fisiológico tem com este um traço em comum: o surgimento de Deus nas situações 

limítrofes. Ele explica: “Acreditávamos poder realizar a justiça sobre a terra, 

descobrimos que não é possível e recorremos à esperança em Deus. A morte pesa 

sobre nós como eventualidade iniludível, fugimos ao desespero dirigindo-nos a Deus 

e a sua promessa de acolhimento no reino eterno” (AA, p. 13). Piazza (1976, p.17) 

parece concordar quando diz que “A religião é uma atitude de reação do homem em 

frente da contingência e da relatividade do mundo, que o leva a refugiar-se em um 

absoluto de tipo sacral”. A primeira impressão diante da afirmação de que o interesse 

pela religião está ligado à finitude ou à limitação é a de que Vattimo a aborda 

funcionalmente31, mas não é bem assim. Tal abordagem implicaria numa visão 

mística de Deus como responsável pelos males do mundo, como crêem as culturas 

“primitivas” e que também acabam por entrar por essa via os questionadores da 

existência de Deus diante do mal. De forma alguma ele pretende estabelecer uma 

teoria universalista. O retorno da religião está ligado à situação histórica, ao modo de 

viver o fim da modernidade. 

As condições históricas que motivam o retorno do religioso na atualidade, 

primeiramente, relacionam-se à necessidade de fundamentos estáveis, num momento 

em que estes começam a diluir. Essa busca de fundamento acontece por causa da 

situação de extrema vulnerabilidade em que o ser humano se encontra diante dos 

                                                
31 Sobre uma abordagem sociológica funcionalista da religião cf. O’Dea (1969).  
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“avanços” científico-tecnológicos, ao medo que se imprime numa vivência cada vez 

menos segura. 

o retorno do religioso (...) é antes de mais nada motivado pela premência 
de riscos globais que nos parecem inéditos, sem precedentes na história da 
humanidade. Começou-se logo depois da Segunda Guerra Mundial com o 
medo da guerra nuclear, e hoje, que este risco parece menos iminente por 
causa das novas condições das relações internacionais, difunde-se o medo 
da proliferação descontrolada desse mesmo tipo de arma e, de uma forma 
mais geral, a ansiedade diante das ameaças que pesam sobre a ecologia 
planetária e os receios ligados às novas possibilidades de manipulação 
genética (VV, p. 92). 

Atentando às palavras de Vattimo percebemos esse medo que aponta para a 

destituição de fundamentos se dá tanto pelos riscos de destruição da existência – 

ameaça das armas nucleares32 e de crise ecológica – e de manipulação de sua 

essência – modificação do código genético. Além disso,  

Outro medo, também bastante difundido, ao menos nas sociedades mais 
avançadas, é o da perda do sentido da existência, do verdadeiro tédio que 
parece acompanhar inevitavelmente o consumismo. (...) Mesmo aquela 
forma de retorno do religioso que se expressa na busca e afirmação das 
identidades locais, étnicas, tribais – amiúde de modo violento – pode ser 
remetida na maior parte dos casos a uma recusa da modernização 
enquanto causa de uma destruição das raízes autênticas da existência 
(VV, p. 92-93). 

Nesse sentido a religião atua como agregadora de identidade, pertença e sentido em 

meio à “anomia” e vazio provocados pelo desenvolvimento das sociedades pós-

industriais (DC, p. 108). 

Além do medo, fatores de ordem “política” também são motivadores do retorno da 

religião. Um deles é o prestígio adquirido pela Igreja Católica através de João Paulo 

II, por sua forte contribuição na queda dos regimes comunistas nos países do leste 

europeu. É claro que o discurso político do Papa foi fortalecido por problemas 

desagregadores que abatiam esses regimes e, sem desmerecer seu esforço, talvez 

tenha, mais que contribuído, ter sido ajudado em ganho de voz, não somente entre 

religiosos mas também entre os não-religiosos. É importante salientar que para 

Vattimo o novo peso político das instituições religiosas não é uma conseqüência do 

retorno da religião, é uma causa, porque parece ser a mais concreta resposta possível. 

Basear o retorno apenas na hipótese do medo, como foi tratado acima, é por demais 

                                                
32 Apesar da tensão geral por conta das armas nucleares ter diminuído com o fim da Guerra Fria, 
parece ainda pairar uma sensação de risco gerado pela manipulação atômica em países asiáticos. Isso 
pode ser percebido mais facilmente nos discursos de políticos norte-americanos.  
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genérico. Ademais não apresentar um possível motivo concreto nos leva a uma 

mística, que nem sempre faz sentido, do retorno como Providência (AA, p. 15). Fora 

da Europa cristã esse mesmo crescimento em prestígio político, guardadas as devidas 

diferenças e proporções, aconteceu entre hierarquias religiosas no mundo árabe (AA, 

p. 15).  

Outro motivo político que Vattimo considera motivador do retorno da religião e que 

diz respeito especificamente ao contexto italiano, mas que pode também acontecer 

em outros lugares, é a perda de força do vínculo entre política e Igreja. Esse vínculo 

relacionava fé com escolha eleitoral. A opção de um indivíduo por um 

direcionamento político (por exemplo, o marxismo) poderia implicar uma atitude 

anticlerical. Esse desvinculamento entre Igreja e política possibilitou uma abertura 

para que independente do posicionamento político ou escolha eleitoral se possa ouvir 

os ensinamentos da Igreja (DC, p. 106; AA, p. 16). 

Vattimo diz que “Em seu retorno à religião, a consciência comum tende a se 

comportar de modo reativo. Em outras palavras, tende a se desdobrar como busca 

nostálgica de um fundamento último e inabalável” (VV, p. 96), um retorno à 

metafísica. Essa busca de fundamentos liga-se à necessidade de identidade, sobre a 

qual falamos anteriormente, e tende a desdobrar-se em atitudes intolerantes, 

fanatismo e literalismo doutrinário. A partir disso podemos interpretar o crescimento 

do fundamentalismo, que desponta como fenômeno na maioria das grandes religiões 

mundiais, em especial os monoteísmos, como reação à necessidade de fundamento. 

Não podemos desprezar, é claro, sua origem como a reação ao liberalismo, tanto 

religioso como político. Arnold Künzli (1996, p. 65) diz que o fundamentalismo é 

uma passagem de volta à história, uma tentativa de retorno às origens como fuga de 

uma situação instável e desnorteadora. “Como o presente se tornou inseguro de si, a 

ponto de não acreditar mais no futuro, procura-se a salvação no passado, na tradição, 

numa origem. A origem é a meta. O fundamentalismo é uma passagem de volta da 

história, que deve permitir ao passageiro de uma viagem de ida mal-sucedida o 

retorno ao ponto de partida”. Nesse sentido ele é uma utopia às avessas (KÜNZLI, 

1996, 66). Ele ainda aponta a agressividade e intolerância do fundamentalismo como 

reação a essa insegurança, pois quem se sente tranqüilo em relação a sua fé não 

entende o diferente como ameaça. Türcke (1996, p. 51) concorda afirmando que “O 

fundamentalismo invoca o que já está abalado. Justamente por isso ele insiste com 
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tanta virulência nele”. O fundamentalismo como busca de fundamento é, então, uma 

neurótica reivindicação de identidade e pertença num momento em que a religião 

retorna mas a metafísica é superada (PAI, p. 61). 

 

2.2. A religião que retorna na filosofia 

 

Como eu disse anteriormente, para Vattimo a religião não retorna somente na 

sociedade (ou cultura comum) como busca do fundamento perdido, retorna também 

na reflexão filosófica. Isso não quer dizer que esteja aumentando o grau de 

religiosidade entre os filósofos ou que os religiosos estejam novamente se 

apropriando da filosofia, mas que a religião volta a ser positivamente um tema de 

interesse filosófico, não somente porque é impossível, levando em consideração a 

queda dos metarrelatos, conforme Lyotard33, sustentar um discurso anti-religioso ou 

provar a inferioridade da religião em relação à razão. Quando se fala em retorno se 

fala de plausibilidade. A religião nunca deixou totalmente de ser um tema de 

interesse dos filósofos. Mas muitas vezes era vista como parte do caminho para se 

chegar à razão e, portanto, fadada ao desaparecimento, como neurose, ilusão, 

alienação, projeção, etc. 

Esse retorno do religioso na filosofia pode ser ilustrado com a escolha do tema do 

Seminário de Capri. Ambos os organizadores (Vattimo e Derrida), mesmo sem um 

encontro prévio sugeriram o mesmo tema: a religião. “Esta coincidência, que 

chamamos de esprit du temps, a meio caminho entre a harmonia preestabelecida e o 

puro acaso, pareceu-nos uma razão suficiente para admitirmos o caráter central deste 

tema-argumento”34. 

                                                
33 Para Queiroz (1998, p. 32-33) o fim dos grandes relatos, conforme Lyotard, recairia também no fim 
do discurso religioso, já que este também não passaria de um grande relato. Nesse sentido ele critica: 
“o sagrado e seus relatos não só não morreram mas ainda indicam as grandes massas o sentido e a 
explicação dos enigmas do homem e do cosmos, que as ciências e a mais avançada tecnologia são 
incapazes de desvendar”. Vattimo lê de outra maneira a crise dos grandes relatos Lyotardiana. 
Segundo me parece, para ele os grandes relatos entram em crise enquanto legitimadores do saber 
objetivo técnico-científico e racional, por exemplo: as “filosofias sistemáticas persuadidas de terem 
apreendido a verdadeira estrutura do real, as leis da história, o método para o conhecimento da única 
verdade” (DC, p. 109). Nessa perspectiva Vattimo compreende a crise das grandes narrativas como 
uma crise da legitimação, não das narrativas. 
34 VATTIMO, G. Circunstâncias. In: VATTIMO, G.; DERRIDA, J. (Orgs). A religião: O Seminário 
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Para Trías o retorno da religião na filosofia não é apenas uma constatação, é também 

uma exigência após os vários interditos contra ela. Ele diz: “O certo é que a religião 

surge no horizonte e nos provoca a pensá-la de verdade. (...) Trata-se, portanto, de 

abrir-se ao fenômeno religioso por meio da reflexão” (2000, p. 117). É justamente 

isso que Vattimo percebe que está acontecendo na filosofia ocidental. Porém, para 

ele a importância está não apenas em trazer de volta a religião à reflexão filosófica, 

mas em pensá-la a partir da superação da metafísica. Ele percebe em Emmanuel 

Lévinas, com o seu Deus “totalmente Outro”, por exemplo, apesar de considerá-lo 

como aquele que na atualidade mais se esforçou para relacionar a superação da 

metafísica como as raízes bíblicas e gregas, uma recaída na metafísica. O “totalmente 

Outro” é marcadamente o Deus do Antigo Testamento que é separado do mundo e ao 

qual só se pode chegar até seus lampejos revelados. É o Uno inacessível de Plotino, 

do qual não se pode dizer nada, porque do contrário o rebaixaria ao nível da 

imanência. 

Para Vattimo “o Deus totalmente outro ao qual se refere grande parte da filosofia 

religiosa de hoje, não apenas não é o Deus cristão encarnado; é, ainda e sempre, o 

velho Deus da metafísica, pelo menos na medida em que é concebido como um 

fundamento último inacessível à nossa razão” (DC, p. 53). Essa crítica leva em conta 

o problema de que um Deus do qual não se pode dizer nada, também não tem nada 

para dizer. Em Lévinas esse Deus parece ser apenas a evocação da finitude, ou seja, 

na idéia de eternidade (característica do totalmente outro desde a “teologia negativa” 

de Plotino) o homem vê a limitação de sua existência (DC, p. 109). Mas isso também 

faz com que a historicidade seja posta de lado. Se o momento histórico faz parte da 

eternidade, ele é de pouca importância, a atenção se volta à relação com o 

“totalmente Outro”. (AA, p. 83). 

   

2.2.1. Religião e perda do fundamento 

 

Se a religião retorna na cultura comum (ou na sociedade de maneira geral) por causa 

da superação da metafísica, o que invalida qualquer idéia de fundamento, é por essa 

                                                                                                                                     
de Capri. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. (p. 9) 
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mesma razão que retorna na filosofia. Mas nessa segunda modalidade não é como 

busca de um fundamento que produza segurança. Com o fim da metafísica os 

discursos contrários à religião perdem a força. O argumento de Vattimo é o seguinte: 

A verdade é que o “fim da modernidade”, ou, em todo caso, a sua crise, 
trouxe também consigo a dissolução das principais teorias filosóficas que 
julgavam ter liquidado a religião: o cientificismo positivista, o 
historicismo hegeliano e depois marxista. Hoje já não existem razões 
filosóficas plausíveis para ser-se ateu, ou para recusar a religião (AA, p. 
17). 

Já que “O grande relato perdeu sua credibilidade” (LYOTARD, 2006, p. 69), não há 

mais como sustentar um discurso forte que se imponha como portador da verdade, o 

que desqualifica qualquer interdito contra a religião. 

Para Vattimo é a ausência de fundamentos que torna possível o retorno da religião na 

reflexão filosófica. Mas isso de maneira alguma afirma a religião como uma verdade 

na mesma medida das filosofias presas à metafísica ou as ciências, apenas aponta a 

impossibilidade de negar a experiência religiosa. Quando ele diz que “hoje não 

existem razões filosóficas para ser-se ateu” não está procurando afirmar a existência 

de Deus, o que o levaria de volta à metafísica e sua busca de verdades absolutas35. 

Porque como bem afirmou Gadamer (2000, p. 228) reagindo à fala de Vattimo no 

seminário de Capri: “Evidentemente, retorno não deve significar apenas um retorno à 

metafísica e tampouco alguma doutrina religiosa”. Ateísmo e teísmo são afirmações 

absolutas que não levam em conta que “não existem fatos, apenas interpretações”, 

porque “Onde quer que haja algo de absoluto, mesmo que seja a afirmação da não-

existência de Deus, ainda existe sempre a metafísica, ou seja, justamente aquele Deus 

que Nietzsche acredita ter descoberto que é supérfluo” (DC, p. 9). 

Ao mesmo tempo em que o fim da metafísica torna plausível a religião, invalida 

teoricamente o ateísmo filosófico. Os argumentos mais comuns para se negar Deus 

giram em torno da impossibilidade da comprová-lo empiricamente e da sua 

contradição com o mal no mundo. O primeiro argumento perde sua força quando se 

leva em conta o desmascaramento dos metarrelatos legitimadores da ciência. O 

segundo parte de uma concepção metafísica que identifica Deus com o “sumo bem” 

                                                
35 As grandes tentativas de se provar a existência de Deus sempre estiveram ligadas à metafísica e em 
sua maioria partiam de uma identificação de Deus, ao menos indiretamente, com o ser. Cf. MONDIN, 
1997, p. 196-207. 
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e também perde sua força quando pensado a partir da reflexão heideggeriana sobre a 

onto-teo-logia. Vattimo diz que o 

O racionalismo ateísta assumira, de fato, duas formas na modernidade: a 
crença na verdade exclusiva da ciência e a fé no desenvolvimento da 
história como pressuposto da plena emancipação do homem em relação a 
qualquer autoridade transcendente (AA, p. 17-18). 

Nas duas formas, a religião tenderia a desaparecer conforme se desse o progresso da 

razão. Mas hoje ambas entram num processo em que passam a aparecer apenas como 

crenças superadas, já que a idéia de desencanto do mundo levada à sua radicalização 

tornou-se também desencantada, ou melhor “a desmistificação se acabou por virar 

contra si própria, reconhecendo também como mito o ideal de liquidação do mito” 

(AA, p. 18)36. O fato também de haver injustiça, sofrimento e morte no mundo, com 

a superação da metafísica e, conseqüentemente, com o enfraquecimento do sujeito 

moderno, não é razão suficiente para se afirmar a negação de Deus, porque a 

inexplicabilidade do mal deixa de ser tão importante quando o sujeito não se leva tão 

à serio. Isso não quer dizer que o drama da finitude não aponte para uma possível 

resposta transcendente (VV, p. 100). A fé não é algo que precise ser comprovado 

nem empiricamente nem ontologicamente – e aqui me lembro tanto das “cinco vias” 

de Tomás de Aquino, que parte da idéia de causa e efeito, como da “teodicéia” de 

Leibniz, que, segundo Paul Ricoeur (1988, p. 35), “é o florão da onto-teologia”. 

A reflexão vattimiana sobre o mito nos ajuda a compreender melhor o retorno da 

religião na reflexão filosófica contemporânea. O mito, enquanto linguagem narrativa 

de eventos que não podem ser transmitidos de outra forma, liga-se à religião em seu 

retorno por expressar seus conteúdos. Podemos nos arriscar a dizer que o mito é a 

linguagem da religião. É nesse sentido que Vattimo (VV, p. 99) afirma: “Ao mito 

como termo geral para a positividade remetam todos os conteúdos tipicamente 

positivos da experiência religiosa que retorna em nossa condição presente e que, 

como mito, não são traduzíveis nos termos da racionalidade argumentativa”. Tillich 

(2001, p. 36), associando símbolo e mito diz que “Mitos estão presentes em todo ato 

de crer, porque o símbolo é a linguagem da fé”. 

No terceiro capítulo de A sociedade transparente (O mito reencontrado) Vattimo 

entende que uma reatualização da compreensão do mito é tarefa urgente para a 
                                                
36 Esse processo de superação não impede que discursos anti-religioso, como o de Dawkins (2006), 
apareçam, apenas apontam sua impossibilidade teórica. 
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contemporaneidade (ST, 35). Aqui ele não restringe sua compreensão apenas à 

religião, mas também não se limita aos sentidos técnicos empregados principalmente 

pelas ciências sociais e a antropologia filosófica. Ele parte das seguintes 

características: “o mito não é um pensamento demonstrativo, analítico, etc., mas 

narrativo, fantástico, envolvido nas emoções e, globalmente, tem menores ou 

nenhumas pretensões de objetividade; tem a ver com a religião e a arte, com o rito e 

a magia, e a ciência nasce, pelo contrário, em oposição a ele como desmitificação, 

‘desencanto do mundo’” (ST, p. 36). 

Vattimo ainda diz que a moderna concepção de mito causa certo mal-estar por 

manter-se ainda ligada a uma idéia de linearidade histórica, de evolução. Essa 

concepção confronta-se com a dissolução da metafísica que se opera no Ocidente. 

Ele exemplifica essa compreensão com as teorias de Lévi-Strauss e Cassirer. O 

primeiro, apesar de não apresentar uma concepção evolucionista do mito, acaba por 

considerá-lo como parte do passado cultural que se desenvolve em ideologia política 

ou manifestações artísticas. Para Vattimo, A filosofia das formas simbólicas, de 

Cassirer, foi a última grande teorização filosófica do mito no século XX, mas que 

também continua presa a uma idéia de metafísica de superação. Em Cassirer o mito 

“é um saber ‘anterior’ ao científico, mais antigo, menos maduro, mais ligado a 

aspectos infantis ou adolescentes da história da mente humana” (ST, p. 36-37). 

Podemos observar na atualidade três atitudes que condicionam o uso do mito e que 

Vattimo denomina de: arcaísmo, relativismo cultural e irracionalismo mitigado. 

Arcaísmo relaciona-se à exaltação do mito em relação à ciência e a tecnologia. Um 

saber mais autêntico, “não devastado pelo fanatismo puramente quantitativo e pela 

mentalidade objetivante própria da ciência moderna, da tecnologia e do capitalismo” 

(ST, p. 39). Ele surge em decorrência da crise da idéia de linearidade histórica, mas 

não propõe uma alternativa. Por esse motivo corre o risco de tomar a forma de 

restauração da cultura tradicional ou crítica utópica ao desenvolvimento técnico-

científico. Relativismo cultural é a compreensão de que as bases de qualquer 

experiência cultural não podem ser demonstradas, sendo assim estão mais para mitos. 

Entre mito e ciência não há superioridade de nenhum lado, já que a própria ciência se 

ancora em bases “míticas”. Irracionalismo mitigado ou racionalidade limitada é o 

entendimento do mito como narrativa, característica que o distingue do 

conhecimento científico. “Podemos efetivamente chamar teoria da racionalidade 
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limitada àquele conjunto de atitudes culturais que consideram o saber mítico, na sua 

qualidade essencialmente narrativa, como uma forma de pensamento mais adequada 

a certos âmbitos da experiência, sem contestar, ou por explicitamente em questão, a 

validade do saber científico-positivo para outros campos da experiência” (ST, p. 42). 

Essas três atitudes da mentalidade contemporânea em relação decorrem da superação 

da idéia de história como progresso, mas revelam, cada uma, limitações. Mas o que 

resta de mais positivo é que a partir disso se descobre que a desmitificação, à qual se 

imaginava que tomava rumo a história do Ocidente, nada mais é que um mito. Isso 

não recai necessariamente na restauração dos direitos do mito, o que equivaleria a 

reconhecer novamente o mito do progresso da razão. Para a compreensão pós-

moderna do mito Vattimo evoca Nietzsche. Desmitificar a desmitificação é sonhar 

sabendo que se sonha. Isso implica numa aceitação consciente do mito, não ingênua, 

mas criticamente. É mais ou menos isso que Tillich (2001, p. 37) chama de “mito 

quebrado”, a aceitação do mito mesmo reconhecendo-o como tal. 

Sendo a religião expressa em termos míticos não pode ser considerada inferior em 

relação ao conhecimento cientifico, visto que este se legitima sobre a mesma base 

não demonstrável. Além disso, com a dissolução da história como progresso torna-se 

impossível negar a experiência religiosa e o caráter positivo do mito. A religião 

retorna na filosofia porque os fundamentos que sustentavam os discursos que a 

condenavam se diluíram revelando seu caráter mítico. 

 

2.2.2. A tarefa da filosofia 

 

Com a superação da metafísica a filosofia fica destituída de qualquer pretensão de 

superioridade em relação à religião (descobriu-se que a demitificação era um mito 

como outros), isso não a leva de volta à Idade Média, tornando-a serva da teologia ou 

das instituições religiosas, mas a um novo desafio: Como ela pode (ou precisa) se 

relacionar com a religião que retorna? Lembrando a declaração de Vattimo de que 

“Até agora os filósofos acreditaram em descrever o mundo, é chegado o momento de 

interpretá-lo”, como pode a filosofia interpretar a religião que retorna? Podemos ter 

uma idéia de como Vattimo procura responder essa questão olhando para sua 
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experiência pessoal: “Estou convencido, e não só por ‘baixos’ motivos de apego às 

minhas paixões, que se existe em mim a vocação para reencontrar o cristianismo ela 

significa, antes de mais, a tarefa de repensar os conteúdos da revelação em termos 

secularizados – também no sentido de ‘conformes ao século’; portanto, em termos 

que não repugnam à minha, pouco ou muita, cultura de homem do meu tempo (AA, 

p. 72-73)”. Vattimo parece querer mostrar é que a filosofia que supera a metafísica e 

que dá voz à religião fica sempre entre duas dificuldades: a de aceitar a religião que 

retorna integralmente – e isso inclui os posicionamentos fundamentalistas e 

dogmáticos – e a de rejeitá-la – ao menos nesses aspectos negativos – correndo o 

risco tornar-se autoritária, mais uma vez pretensiosamente proprietária da verdade. 

Sua escolha parece ser a tentativa de encontrar uma “via média”, a aceitação da 

religião, mas não como algo rígido, como uma verdade que nos é dada e que 

devemos aceitar passivamente. Ela não deve ser posta como outro saber absoluto. A 

religião que retorna deve ser interpretada conforme os “sinais dos tempos”, de forma 

que fale à experiência do homem do fim da modernidade.  

É claro que num primeiro momento essa interpretação da religião, não somente de 

suas doutrinas, mas também de seus símbolos, não se constitui nada novo. O 

“método da correlação” de Tillich, por exemplo, busca fazer uma hermenêutica das 

verdades da “revelação” (cristã-bíblica) como respostas às perguntas da existência do 

homem de hoje. Etienne Higuet (1995, p. 40), apresentando o método da Teologia 

Sistemática, diz “Trata-se de elaborar uma ‘teologia resposta’ às questões envolvidas 

na ‘situação’, que é a auto-compreensão criadora da existência, a consciência-de-si 

criadora do ser humano numa época histórica determinada”. Mas podemos notar uma 

pequena diferença entre as hermenêuticas tillichiana e vattimiana. Se por um lado 

Tillich privilegia a interpretação da “revelação” dentro de um contexto, por outro a 

concebe como fundamento para sua teologia. É evidente que em Tillich esse 

fundamento é interpretável, mas também não deixa de ser absoluto enquanto 

portador de uma verdade. Vattimo também não faz hermenêutica a partir do nada, 

partindo de Gadamer, ele compreende que o princípio interpretativo deve vincular-se 

à tradição e que a “verdade” possível é sempre dada dentro desse horizonte 

hermenêutico. Penso que seja necessário um estudo específico sobre as proximidades 

da hermenêutica de Tillich com a hermenêutica pós-heideggeriana, coisa que aqui 

não tenho condições de fazer tanto pelo espaço como por minhas limitações em 
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relação ou pensamento de Tillich37. Mas mesmo numa leitura superficial já é possível 

ver, apesar das grandes diferenças, importantes pontos de encontro entre Tillich e 

Vattimo. A interpretação vattimiana da religião em seu retorno se aproxima também, 

além do “método de correlação”, guardadas as devidas diferenças, com o método da 

teologia latino-americana de observar a realidade, buscar na Bíblia elementos que 

ajudem julgá-la e, a partir disso, traçar ações que promovam libertação, como feito 

nos CELAM’s de Medelín e Puebla, e de modo menos formal nas comunidades de 

base. 

Vattimo diz que se faltam à filosofia razões fortes para rejeitar a religião, ela deve 

então assumi-la numa atitude crítica para com suas características negativas 

(fundamentalismo, comunitarismo, sacrifício da liberdade, etc.). Essa atitude crítica 

da filosofia tem como propósito fazer dela um pensamento relevante, que não seja 

apenas um conjunto de reflexões vazias. Deixar de fora de sua reflexão o fenômeno 

do retorno da religião é perder de vista o presente momento. Vattimo critica a 

filosofia que não leva em conta o retorno da religião como conseqüência da 

superação da metafísica nos seguintes termos: 

Enquanto, porém, a filosofia contemporânea continuar se considerando 
atéia e agnóstica, com base na continuidade da inércia das suas posições 
metafísicas precedentes ela se afastará, cada vez mais, da consciência 
comum, recolocando-se naquela posição “esotérica” que já Hegel, de 
maneira tão eficaz, havia criticado no prefácio da Fenomenologia. Grande 
parte das especializações filosóficas de hoje, que vivem entre as quatro 
paredes dos departamentos universitários agindo, quase exclusivamente, 
sobre temáticas epistemológicas, historiográficas, lógicas, etc., estão 
expostas a este risco de “ineficácia”, usando, mais uma vez, a 
terminologia de Hegel. Assim, a filosofia hoje não pode mais considerar a 
vitalidade social da religião como um fenômeno de atraso cultural 
favorecida pela astúcia dos padres, ou como expressão de uma alienação 
ideológica que deveria ser superada com a revolução e a abolição das 
divisões do trabalho. Ela pode e deve, reconhecendo-se parte do mesmo 
processo histórico que favorece o retorno da religião, apreender no 
interior dele os princípios para avaliar criticamente os seus êxitos (DC, p. 
111-112). 

 

*************** 

 

                                                
37 Cláudio Carvalhaes (2006) aponta algumas dificuldades da ontologia tillichiana à luz das teologias 
pós-modernas norte-americanas, aponta também aberturas no seu pensamento que possibilitaram essa 
nova reflexão teológica. 
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O retorno da religião acontece em duas instâncias: na sociedade e na filosofia. Na 

primeira como efeito das ameaças à vida e à essência do homem provocado pelos 

riscos associados ao desenvolvimento técnico-científico e ainda pela necessidade de 

um fundamento que produza segurança em meio à insustentável vida do fim da 

modernidade. A religião retorna como reação à insegurança em um mundo onde as 

certezas se diluem com o fim da metafísica. Na segunda modalidade a religião 

retorna na mesma situação mas por motivos contrários. É o fim da metafísica que 

possibilita associar filosofia e religião. Os grandes discursos contra a religião 

cunhados na modernidade tinham por base uma concepção de história como 

progresso, nisso a religião era sempre vista como um momento de atraso que deveria 

ser superada para abrir lugar à razão e à ciência. Quando se torna impossível 

sustentar esses discursos, já que foram desmascarados como apenas interpretações e 

que tinham por sustento bases de caráter mítico, torna-se impossível também negar a 

experiência religiosa, abrindo a filosofia para um encontro com ela38.  

Sabendo agora que para Vattimo há um retorno da religião no momento em que a 

metafísica é superada surge outra questão: De que forma ela retorna? Ou melhor, o 

que caracteriza a religião nesse retorno? Podemos assim passar ao próximo capítulo 

que trata da secularização. Porque, segundo me parece, para Vattimo a religião na 

atualidade se caracteriza pela forma secularizada e ao mesmo tempo, no caso 

especifico do cristianismo, carrega em si a mensagem da secularização. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Poderia-se argumentar que o fim da metafísica não está diretamente relacionado ao retorno da 
religião já que pode haver rejeição da metafísica e ao mesmo tempo da religião, caso do neo-
darwinismo. Mas é preciso lembrar que a idéia de metafísica em Vattimo é bastante genérica, o que 
segundo sua perspectiva, mesmo um discurso que negue a metafísica pode ainda estar carregado dela. 
O positivismo científico, por exemplo, ao mesmo tempo que rejeita a metafísica se assenta sobre seus 
fundamentos quando acredita poder chegar a uma verdade objetiva. 
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Capítulo 3 

RELIGIÃO E SECULARIZAÇÃO 

 

Mesmo que eu não te invoque em 
minhas orações, e mesmo que eu não 
te conserve em meu coração, o teu 
amor por mim sempre fica esperando 
o meu amor. 

Rabindranath Tagore 

 

3.1. O debate sobre a secularização 

 

É importante antes de buscarmos a ligação que Vattimo faz entre o retorno da 

religião e a secularização, compreendermos as linhas gerais desse último conceito, 

até para diferenciar o discurso vattimiano dos vários estudos feitos ao longo do 

século XX principalmente entre cientistas sociais, ou talvez até perceber suas 

aproximações. Secularização é um termo polissêmico e até dentro de uma mesma 

área pode ter significados diferentes39. Nos ensaios que compõe Depois da 

cristandade Vattimo faz constantes referências a Max Weber, o que nos leva a supor 

uma possível influência no que concerne a secularização. Mas não pretendo aqui, 

pelas limitações dessa pesquisa, buscar essa possível relação entre Vattimo e os 

estudos sobre a secularização, apenas fazer referência a estes como meio de situar o 

pensamento vattimiano. 

                                                
39 Cf. Martelli (1995, p. 274-279). 
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Como se sabe o termo secularização em sua origem não tinha o significado atual40. 

Segundo Marramao (1997, p. 17) o termo aparece pela primeira vez em disputas 

canônicas francesa no século XVI referindo-se à mudança de situação de religiosos – 

desvinculamento das funções eclesiásticas ou monásticas ou a transferência de um 

religioso de uma ordem ao poder direto do bispo. Posteriormente, no século seguinte, 

no âmbito jurídico-político passou a significar a desapropriação de posses (e seus 

rendimentos) da igreja a outros poderes. Martelli (1995, p. 275) diz que no século 

XIX adquiriu sentido filosófico-ideológico, relativo aos conflitos do processo de 

afirmação política e social da burguesia. Ele ilustra isso falando de associações 

culturais criadas na Europa com a finalidade de diminuir a influência religiosa na 

sociedade, principalmente na cultura e na educação. Marramao percebe que desde o 

início o termo secularização carrega em si o dualismo religioso/secular. Remontando 

à sua raiz latina (saeculum) podemos observar, por exemplo, na Carta aos Romanos 

(12: 2) – na versão latina – o uso da expressão referindo-se ao um modo de vida 

incompatível com a prática cristã, fazendo uma espécie de contraposição entre vida 

cristã e vida profana. Somente no século XIX é que “produzem-se radicais definições 

e deslocamentos de significado do par espiritual/mundano” (MARRAMAO, p. 23). 

Max Weber é o primeiro a pensar com profundidade no desenvolvimento da 

modernidade como secularização. Apesar disso Pierucci (1998) afirma que o termo 

aparece pouquíssimas vezes em seus escritos. A preferência de Weber seria pela 

expressão “desencantamento”. Mas segundo Pierucci, apesar de secularização e 

desencantamento serem considerados por muitos estudiosos como sinônimos, têm 

conotações bem específicas. Textualmente ele diz: 

Secularização e desencantamento: existe entre os comentaristas a 
tendência a tomar os dois por sinônimos, a aceitação tácita (mas nem 
sempre) de sua equivalência. Por isto mesmo, é sempre bom lembrar aos 
intérpretes teoricamente mais incautos que os dois diferentes termos têm, 
também em Max Weber, significados diferentes, embora a diferença 
pareça só uma sutileza. É mais que isto, bem mais. Ambos os nomes não 
dizem a mesma coisa, não recobrem a mesma coisa, não tratam da mesma 
coisa. Para Weber, o desencantamento do mundo ocorre justamente em 
sociedades profundamente religiosas, é um processo essencialmente 
religioso, porquanto são as religiões éticas que operam a eliminação da 
magia como meio de salvação, conforme fica explicitado nesta outra 
passagem de A ética, na qual Weber estabelece estilisticamente, com o 
uso dos dois pontos, a seguinte equação: “o desencantamento do mundo: 
a eliminação da magia como meio de salvação” (PE, p. 114; EP, p. 81). 
Por isto, por mais de uma vez Weber lhe agrega o adjetivo religioso: o 

                                                
40 Para uma abordagem mais detalhada sobre o assunto cf. Pierucci (1998) e Marramao (1997, p. 16-
23). 
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“desencantamento religioso do mundo” [die religiöse Entzauberung der 
Welt; PE, p. 156]. Secularização, por outro lado, implica abandono, 
redução, subtração do status religioso; significa sortie de la religion 
(Gauchet, 1985); é defecção, uma perda para a religião e emancipação em 
relação a ela (PIERUCCI, 1998). 

A partir da segunda metade do século XX desenvolve-se “um filão de pesquisa 

sociológico-religiosa que tende a focalizar o nexo entre ações, motivações racionais, 

valores, identificando nas ideologias uma função compensativa à ‘perda de sentido’ 

que a aceleração modernizadora induz, com seu desenraizamento das formas de vida 

tradicionais” (MARRAMAO, 1997, p. 99). Esse novo momento do estudo sobre a 

secularização ficou conhecido como “teoria da secularização”. Com a emergência de 

novos movimentos religiosos nas décadas de 1960 e 70 houve uma reviravolta 

epistemológica nos estudos sobre secularização, o que fez com que muitos 

sociólogos revissem seus estudos ou até abandonassem a possibilidade de uma 

sociedade secularizada (caso de Peter Berger). Como, pelas limitações do nosso 

trabalho, não é possível fazer um estudo exaustivo do conceito no século XX, optei 

por olhar brevemente quatro nomes importantes que têm trabalhado essa temática nas 

últimas décadas (Luckmann, Acquaviva, Berger e Hervieu-Léger), os três primeiros, 

representantes da “teoria da secularização” e o último por pensar na secularização 

diante do fenômeno dos novos movimentos religiosos. 

A Religião Invisível é o texto de Luckmann onde a temática da secularização é 

tratada. Nesta obra ele concebe secularização como o deslocamento da religião para a 

esfera privada. A “religião invisível” seria uma religião voltada para os sentimentos e 

emoções do indivíduo (MARTELLI, 1995, p. 303-304) e se dá na superação da 

religião oficial (CIPRIANI, 2007, p. 240). Duas causas são apontadas como 

desencadeadoras dessa nova forma social de religião: a institucionalização da 

religião e as transformações globais. Luckmann (1973, p. 78) diz que “somente 

quando a religião se localiza em instituições sociais específicas se desenvolve a 

antítese entre ‘religião’ y ‘sociedade’”. Em outras palavras, é a institucionalização da 

religião que faz com que esta esteja cada vez mais ausente das esferas públicas. Ele 

diz ainda que “a nova forma social da religião nasce da mesma transformação global 

da sociedade que leva à autonomia das instituições públicas primárias” 

(LUCKMANN, 1973, p. 114). Uma característica da religião secularizada em 

Luckmann é a possibilidade do indivíduo elaborar significados para as questões 

religiosas à sua maneira. Esses significados não são gerados do nada, mas modelados 
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pela religião oficial. É por isso que ele disse: “o sistema subjetivo de relevância 

‘final’ – que retém sempre sua referência ao cosmo sagrado objetivo – serve para 

legitimar e justificar explicitamente o modelo subjetivo de prioridades que é um dos 

elementos constitutivos da identidade pessoal” (LUCKMANN, 1973, p. 83). A 

importância da religião oficial para a “nova forma social da religião” está em 

fornecer plausibilidade e coerência. 

Mesmo reconhecendo os outros escritos de Acquaviva sobre a secularização nos 

restringiremos ao seu livro O eclipse do sagrado na civilização industrial, não 

somente por ser um clássico sobre a respectiva temática, mas principalmente por ter 

abordado o problema no momento oportuno – início dos anos 60 – utilizando uma 

metodologia um tanto diferenciada, influenciando, apesar das críticas, os estudos 

posteriores. Na referida obra Acquaviva concebe o “eclipse do sagrado” como a 

perda dos elementos que levam a uma à experiência com o sagrado. Essa perda 

começa no indivíduo e chega ao âmbito social. Nessa perspectiva secularização tem 

sentido de dessacralização. Ele faz distinção entre secularização e dessacralização: a 

primeira é a “perda do significado sacral de estruturas, coisas, pessoas, espaços, 

comportamentos” (MARTELLI, 1995, p. 283); e a segunda é definida “como 

reflexão, em intensidade e difusão, da experiência do sagrado, como experiência 

psicológica do radicalmente outro” (ACQUAVIVA. apud CIPRIANI, 2007, p. 227). 

A secularização pode vir acompanhada ou não da dessacralização. O “eclipse do 

sagrado”, ou as transformações na experiência com o sagrado, está relacionado ao 

contexto e a determinadas causas. Ele aponta a industrialização como causa principal 

por gerar situações como: 

a urbanização; o êxodo rural e a conseqüente perda de contato com as 
normas e os valores, de tipo religioso-sacral e não, do mundo rural; as 
novas relações de fábrica que recombinam também a hierarquia de 
valores e prioridades normativas precedentes, constituindo visões de 
mundo hibrida e inéditas; as novas percepções e os novos 
comportamentos induzidos que deslocam o centro de gravidade das 
recompensas e das satisfações individuais (GUIZZARDI e STELLA, 
1990, p. 219-220). 

Diferentemente de Luckmann, ele afirma que a sociedade pós-industrial torna cada 

vez mais impossível até a experiência privada, mas esse é um processo reversível já 

que a dessacralização está relacionada a causas e contextos (MARTELLI, 1995, p. 

284): “decai o sagrado na vida social, porém, permanece seu arquétipo na mente 

humana, pronto para introduzir o sentido do sagrado no consciente, logo que as 
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condições lhe sejam favoráveis” (ACQUAVIVA. O eclipse do sagrado na 

civilização industrial. apud MARTELLI, 1995, p. 285). Sendo assim, 

o sagrado fica eclipsado, não porque desapareceu a sua substancia 
essencial ou a necessidade ontológica, mas porque aparece sempre mais 
difícil e impraticável a experiência subjetiva que o manifesta. Num 
mundo obstacularizado pelos ritmos agnósticos e secularizados da 
produção moderna e pela rápida transformação das relações sociais 
sempre mais formalizadas e contratuais, precisamente “sociais” e sempre 
menos “comunitárias” no sentido de Tönnies, na existe mais espaço para a 
breve iluminação interior que leva ao conhecimento do sagrado. O ciclo: 
homem – “Radicalmente Outro”, está interrompido (GUIZZARDI e 
STELLA, 1990, p. 220). 

Para chegar a tais conclusões Acquaviva busca uma definição de “sagrado”, que ele 

acaba concebendo como a “experiência subjetiva de um ‘Radicalmente Outro’ que, 

historicamente, é depois fixada no interior de processos rituais e litúrgicos tais que 

permitam a repetição” (GUIZZARDI e STELLA, 1990, p. 217), e faz uma análise de 

indicadores empíricos indiretos dos anos 50 e 60 que mostram que há uma queda na 

prática religiosa. A crítica feita a essa análise dos indicadores empíricos é que eles, 

apesar de detectarem dados referentes à prática, não refletem as experiências. Mesmo 

reconhecendo as dificuldades dessa análise, Acquaviva acaba por vezes usando esses 

dados para medir a religiosidade tanto na esfera institucional como na esfera privada. 

Peter Berger é tido por muitos como o grande nome da sociologia da religião dos 

últimos tempos. Em seus textos mais antigos ele compreende que secularização não é 

a negação total da religião (MARIZ, 1997, p. 103), mas é “o processo pelo qual 

setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e 

símbolos religiosos”. Esse processo não se dá apenas nas esferas da sociedade e da 

cultura, mas também na subjetividade, assim pode-se falar de uma secularização das 

consciências (BERGER, 1985, p. 119). Martelli (1995, p. 290-291) diz que para 

Berger “secularização subjetiva” é a privatização da religião, já “secularização 

objetiva” é a “ruptura do monopólio religioso”, essa ruptura “instaura um regime de 

concorrência entre os diversos agentes religiosos”. Como herança weberiana, Berger 

percebe uma forte ligação entre secularização e cristianismo, principalmente na 

tradição calvinista, mas também no luteranismo. Isso decorre do esvaziamento dos 

conteúdos do universo simbólico do catolicismo. 

O católico vive em um mundo no qual o sagrado é mediado por uma serie 
de canais – os sacramentos da igreja, a intercessão dos santos, a erupção 
recorrente do “sobrenatural” em milagres – uma vasta continuidade de ser 
entre o que se vê e o que não se vê. O protestantismo aboliu a maior parte 
dessas mediações. Ele rompeu a continuidade, cortou o cordão umbilical 



 

 

81 

entre o céu e a terra, e assim atirou o homem de volta a si mesmo de uma 
maneira sem precedentes na história. Não é preciso dizer que não era essa 
a sua intenção. Seu objetivo, ao despir o mundo de divindade, era 
acentuar a terrível majestade do Deus transcendente e, ao atirar o homem 
num estado de “queda” total, abri-lo à intervenção da graça soberana de 
Deus, o único verdadeiro milagre no universo protestante. Fazendo isso, 
porém, o protestantismo reduziu o relacionamento do homem com o 
sagrado ao canal, excessivamente estreito, que ele chamou de palavra de 
Deus (BERGER, 1985, p. 123-125). 

Berger (1985, p. 139) diz ainda que “a secularização acarretou um amplo colapso da 

plausibilidade das definições religiosas tradicionais da realidade. Essa manifestação 

da secularização a nível de consciência (‘secularização subjetiva’, se se preferir) tem 

seu correlato a nível sócio-estrutural (como ‘secularização objetiva’)”. Além disso, 

ele percebe uma relação entre secularização e pluralismo. O pluralismo, que ele 

compreende como a concorrência entre os grupos religiosos, oferece às instituições 

religiosas duas opções: acomodação diante da perda de plausibilidade e com isso 

uma tentativa de adaptação de seus conteúdos ao gosto dos indivíduos; ou resistência 

em estruturas que a permitam continuar sem grandes modificações, mas para isso é 

necessário não levar em consideração o que está em derredor (BERGER, 1985, p. 

163-164). Não é possível dizer se a secularização gera o pluralismo ou se é o 

contrário, mas toda secularização se caracteriza pelo pluralismo. 

Nos últimos anos Berger tem mudado radicalmente os rumos de sua reflexão sobre a 

secularização. Para ele a argumentação de que vivemos em um mundo secularizado é 

falsa. “O mundo de hoje (...) é tão ferozmente religioso quanto antes” (BERGER, 

2001, p. 10). Como é possível perceber ele se refere à secularização principalmente 

como desaparecimento ou enfraquecimento da religião nas sociedades secularizadas. 

Ele não procura outra possível interpretação para secularização, simplesmente a 

rejeita. 

Danièle Hervieu-Léger pensa o conceito de secularização à luz dos novos 

movimentos religiosos. Para ela uma revisão do conceito, partindo da análise da 

“nova religiosidade”, é necessária “para a construção de uma sociologia da 

modernidade religiosa” (HERVIEU-LÉGER, 1997, p. 32). Ela 

revisita criticamente o conceito de secularização, que não devemos 
entender apenas como crise das instituições religiosas, incapazes 
doravante de exercer qualquer influência sobre as sociedades 
contemporâneas, as quais, por sua vez, estão em condições de poder 
produzir algumas alternativas de sociabilidade por meio de formas 
diversificadas de experiência, como no caso dos novos movimentos 
religiosos (CIPRIANI, 2007, p. 296). 
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A modernidade tem se caracterizado por uma contradição, ao mesmo tempo em que 

se desenvolve o processo de secularização há um novo interesse pela religiosidade. 

Essa contradição consiste no fato da racionalização moderna não conseguir cumprir 

suas promessas, permitindo que a esperança seja lançada a um ideal transcendente. 

As instituições servem de fonte de símbolos e significados, que são re-interpretados 

pelos indivíduos. Nesse sentido Martelli (1995, p. 436) diz que “na perspectiva de 

Hervieu-Léger, (...) a secularização permanece como um momento dentro da 

modernidade e com funções positivas em relação à religião”. 

Hervieu-Léger (apud CIPRIANI, 2007, p. 298) compreende que a religião “é um 

dispositivo ideológico, prático e simbólico por meio do qual se forma, se mantém, se 

desenvolve e se controla a consciência (individual e coletiva) da pertença a uma 

descendência crente específica”. A inserção dessa religião na sociedade moderna se 

caracteriza por uma desinstitucionalização, que ela chama de “desregulação 

institucional”, que não é nada mais que o seu processo de mudança na atualidade. 

Para ela o problema das religiões institucionalizadas é que não conseguem, diante 

das experiências individuais ou dos novos movimentos religiosos, impor uma 

“memória verdadeira” (CAMURÇA, 2003, p. 263-264). Hervieu-Léger (1997, p. 31) 

buscando apontar causas para essa desinstitucionalização diz o seguinte: “O avanço 

da laicização, a separação (mais ou menos marcada, conforme os países) das igrejas e 

do Estado manifestam, no plano jurídico e institucional, a perda de influência das 

instituições religiosas sobre a sociedade. O próprio campo religioso torna-se um 

campo religioso especializado, e a religião um fragmento da cultura”. Por outro lado, 

os novos movimentos religiosos “mostram como a secularização não é o 

desaparecimento da religião, quando colocada em confronto com a racionalidade: 

mas é muito mais o processo de reorganização permanente da atividade da religião 

em uma sociedade estruturalmente impotente para satisfazer as expectativas que 

deve suscitar para existir enquanto tal” (HERVIEU-LÉGER, apud CIPRIANI, 2007, 

p. 296-297). Portanto a dinâmica da secularização na sociedade moderna se dá como 

uma valorização das experiências religiosas (tanto individuais como das 

comunidades emocionais) e racionalização (que é ao mesmo tempo esvaziamento da 

subjetividade) das formas institucionalizadas da religião (CAMURÇA, 2003, p. 261-

262). 

 



 

 

83 

3.2. Secularização como enfraquecimento 

 

No ensaio As estruturas das revoluções artísticas41 Vattimo, a partir de teóricos 

como Weber, Gehlen, Blumemberg e Koselleck, relaciona secularização a 

modernidade. Nessa relação com o progresso a secularização se torna uma espécie de 

fé no progresso, que se expressa como valoração da novidade. É ao mesmo tempo 

uma fé secularizada e uma fé na secularização (FM, p. 97). Nesse texto ele aponta 

um nexo entre modernidade, secularização e progresso: 

(a) a modernidade se caracteriza como a época da Diesseitigkeit, do 
abandono da visão sagrada da existência e da afirmação de esferas de 
valor profanas, isto é, em suma, da secularização; (b) o ponto chave da 
secularização, no plano conceitual, é a fé no progresso (ou a ideologia do 
progresso), que se constitui mediante uma retomada da visão hebraico-
cristã da história, da qual se eliminam “progressivamente” todos os 
aspectos e referencias transcendentes; já que, precisamente para escapar 
de teorizar o risco do fim da história (que é um risco quando não se crê 
mais numa outra vida, no sentido pregado pelo cristianismo), o progresso 
se caracteriza cada vez mais como um valor em si; (...) (c) essa extrema 
secularização da visão providencialista da história equivale simplesmente 
a afirmar o novo como valor, e como valor fundamental (FM, p. 98-99). 

Em conseqüência da continua busca do novo o progresso rotinizou-se, ou seja, a 

novidade deixou de ser novidade. Se a novidade se o novo não constitui mais uma 

novidade perde seu valor, o que provoca um processo de dissolução da idéia de 

progresso. A partir de Gehlen (FM, p. 101), Vattimo afirma que a secularização 

contém uma tendência dissolutiva, por isso é uma ameaça à noção de progresso por 

poder torná-la vã. 

Nos textos posteriores a secularização assume em Vattimo contornos mais genéricos 

que no citado ensaio, bem como nos estudos das ciências sociais, principalmente nos 

da “teoria da secularização”, porque para ele ela não se refere somente a fé no 

progresso ou dessacralização, mas principalmente ao enfraquecimento do ser (ou da 

interpretação) que acontece na relação entre modernidade e religião e que se dá na 

Andenken heideggeriana, mas também na história da salvação, conforme falaremos 

mais à frente. Nesse sentido, a secularização, para além da simples relação entre 

modernidade e religião, se coloca como o caminho da hermenêutica da atualidade. 

Logo no início do ensaio A secularização da filosofia Vattimo diz que esse título 

representa o status da hermenêutica na cultura das últimas décadas, de forma que 

                                                
41 Este ensaio que compõe O fim da modernidade, de 1985, foi publicado originalmente em 1983, na 
Rivista di Estetica. 
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pode-se comparar à difusão do marxismo nos anos 50 e 60 ou do estruturalismo dos 

anos 70 (EI, p. 37). 

A filosofia só pode se apresentar como secularizada se mantiver em si a herança 

nietzscheano-heideggeriana de destituição da fundamentação, expressa tanto na 

morte de Deus como no Ge-Schick (envio, transmissão), em que o ser não pode mais 

ser apreendido, mas apenas rememorado. Nesse sentido Vattimo propõe a seguinte 

questão: “Perguntar-se pelo significado ‘secularizante’ que reveste a atual difusão da 

hermenêutica como última (ou mais recente) koiné filosófica de nossa cultura, 

significa perguntar-se que é o pensamento que não se pensa já como labor de 

fundamentação” (EI, p. 43). Ele então afirma que para aqueles que interpretam a 

superação da metafísica como rompimento, um calar-se sobre o ser, da filosofia já 

não resta nada. Mas, retornando a O crepúsculo dos ídolos, Vattimo diz que quando 

o mundo verdadeiro se torna fábula o mundo aparente desaparece porque não há 

mais distinção entre um e outro. O mundo aparente não fica como o único mundo. O 

que resta é somente a história das fabulações. Portanto, a secularização da filosofia 

pode ser pensada como hermenêutica que supera a metafísica rememorando, 

reconstruindo a história do ser a partir de seus vestígios. Voltando, então, à discussão 

do primeiro capítulo, podemos dizer que uma filosofia secularizada não é aquela que 

busca a verdade última, nem a que estabelece caminhos para se chegar a essa 

verdade, mas a que na eventualidade do ser, se coloca como simples intérprete de 

seus vestígios. 

Partindo da noção do ser como Ereignis Vattimo afirma que dele o que dispomos são 

apenas as transmissões históricas, e a forma como respondemos a elas deve levar em 

conta seu caráter secularizado. Deste modo o filósofo de Turim pode dizer: “a 

secularização não é só um destino da filosofia: afeta ao ser mesmo que ‘se dá’ 

finalmente, na época do final da metafísica, como aquele que se retrai e se 

desvanece” (EI, p. 53). Sendo assim, a história da filosofia é filosofia da 

secularização (EI, p. 52), ou seja, a rememoração que fazemos da história do ser com 

o objetivo de interpretar somente o que dele se manifesta (suas transmissões) deve ter 

sempre uma atitude secularizante. 

Em outro ensaio intitulado A filosofia e o declínio do Ocidente, que trata da 

dissolução da idéia de história como curso linear e, conseqüentemente, da 

descentralização do Ocidente – sempre tido como o mais alto grau de evolução 
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política, cultural, econômica, intelectual, etc. – Vattimo interliga modernidade, 

cristianismo, Ocidente e secularização, para chegar à seguinte conclusão: “O 

Ocidente, pode-se dizer, declina porque declinar constitui a sua vocação histórica. 

Em outras palavras, a história, no único modo que o Ocidente consegue concebê-la e 

vivê-la, é a história da secularização” (FDO, p. 48). Para isso ele parte da teoria 

weberiana do nexo entre ética cristã, capitalismo e racionalização e diz que não se 

pode pensar em modernidade sem ter em mente a herança cristã expressa nos dogmas 

e na ética. Em linhas gerais o que Vattimo quer mostrar é que tanto a secularização 

como o Ocidente são indissociáveis porque têm como origem a mesma modernidade 

que nasceu da herança cristã. 

De um ponto de vista bastante genérico secularização tem em Vattimo sentido de 

enfraquecimento, de perda das categorias fortes da metafísica como radicalização de 

sua própria essência, isso ficou perceptível nos três ensaios. Esse enfraquecimento 

tem sua origem na história da salvação, especificamente na kénosis como um 

esvaziamento de Deus. Há, portanto, entre secularização e modernidade um nexo 

decorrente de suas origens cristãs. Nesse sentido mais genérico é possível falar de 

secularização da filosofia, de um pensamento que, superando a noção de ser como 

presença, se compreende sempre como uma interpretação. 

 

3.3. As raízes cristãs da secularização 

 

Para Vattimo a secularização nasce no Ocidente pela relação que este tem com o 

cristianismo. Ele acredita que falar de Ocidente é falar de cristianismo (DC, p. 90). 

Essa afirmação não implica numa visão religiosa do Ocidente mas no 

reconhecimento de que nas bases de sua formação está a herança cristã, que continua 

viva, ainda que de forma secularizada. Nesse sentido ele diz: 

A secularização do espírito europeu da idade moderna não é apenas a 
descoberta e a desmitificação dos erros da religião, mas também a 
sobrevivência, em formas diversas e, num certo sentido, degradadas, 
daqueles “erros”. Uma cultura secularizada não é uma cultura que tenha 
simplesmente atirado para trás das costas os conteúdos religiosos da 
tradição, mas que continua a vivê-los como vestígios, modelos ocultos e 
deturpados, mas profundamente presentes (ST, p. 47). 

Com outras palavras, Vattimo se diz conduzido a “uma concepção da secularização 

característica da história do Ocidente moderno como fato interior ao cristianismo, 
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ligado positivamente ao sentido da mensagem de Jesus; e a uma concepção da 

história da modernidade como debilitamento e dissolução do ser (da metafísica)” 

(AA, p. 32).  

Aqui há um claro distanciamento do sentido de secularização como desaparecimento 

da religião. Ela permanece presente ainda que de forma secularizada. Não há como 

deixar de notar uma proximidade com o pensamento de Weber, para quem a 

secularização nasce no cristianismo como um encontro entre o judaísmo e o 

pensamento grego, eliminando os meios mágicos de busca de salvação. Mas se 

Weber concebe secularização (ou, mais preferivelmente, desencantamento) como 

dessacralização, Vattimo a concebe como enfraquecimento, conforme afirmamos 

anteriormente. De qualquer forma, a origem desse processo de enfraquecimento está 

no cristianismo: “é no cristianismo que encontro o texto original daquela transcrição 

que é a ontologia débil, à qual, muito provavelmente, cheguei porque partia dessas 

raízes cristãs” (AA, p. 67). 

Radicalmente Vattimo afirma que a secularização é a própria essência do 

cristianismo. É a interpretação da kénosis como esvaziamento de Deus que aponta 

para uma destranscendentalização, um enfraquecimento da idéia de Deus como 

absoluto, onipotente, totalmente Outro. Essa essência está na mensagem cristã que, 

mesmo interpretada na maioria das vezes em termos absolutos, aos poucos vai 

criando as condições necessárias para a superação da metafísica. Isso pode ser 

melhor explicado neste trecho do seu ensaio A idade da interpretação: 

O cristianismo introduz no mundo o princípio da interioridade, com base 
no qual a realidade “objetiva” perderá pouco a pouco seu peso 
determinante. A frase de Nietzsche “não há fatos, apenas interpretações” e 
a ontologia hermenêutica de Heidegger não farão mais que levar tal 
princípio às suas conseqüências extremas. A relação da hermenêutica 
moderna com a história do cristianismo, portanto, não é apenas aquilo que 
sempre se acreditou, ou seja, o vínculo essencial que a reflexão sobre a 
interpretação sempre teve com a leitura dos textos bíblicos. O que 
proponho aqui é, ao contrário, que a hermenêutica, em seu sentido mais 
radical, expresso na frase de Nietzsche e na ontologia de Heidegger, é o 
desenvolvimento e a maturação da mensagem cristã (II, p. 67). 

Nietzsche e Heidegger, então, apenas dão continuidade a um processo muito mais 

longo de superação da metafísica, que não se completa neles, já que a saída da 

metafísica não é um rompimento mas uma longa despedida que se dá na constante 

rememoração de sua história. 
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Outra coisa que Vattimo quer apontar nesta citação de A idade da interpretação é a 

ligação entre hermenêutica e cristianismo. É inegável a contribuição da leitura da 

Bíblia para o desenvolvimento da hermenêutica. Já desde nos pais da Igreja a 

tentativa de compreensão do texto gerou vários métodos como meio de interpretação, 

mas foi com a Reforma e seu princípio da sola scriptura que a hermenêutica 

começou a se desprender da leitura oficial da Igreja. Porém, no sentido enfraquecido 

que Heidegger a emprega, ela se origina como fato interno à própria mensagem 

cristã. Vattimo nos lembra que o fato da hermenêutica ter nascido no Ocidente não 

foi acaso: “a hermenêutica filosófica moderna nasce na Europa, não apenas porque 

aqui existe uma religião do livro que concentra toda a sua atenção sobre o fenômeno 

da interpretação; mas porque esta religião tem como seu fundamento a idéia da 

encarnação de Deus, que concebe, como kénosis, como abaixamento, e, traduzimos 

nós, como enfraquecimento” (PAI, p. 75). 

Se Vattimo compreende secularização como enfraquecimento, por que continuar 

utilizando um termo tão genérico e polissêmico? Mesmo diante do risco de empregar 

mal ou esvaziar seu conteúdo semântico sua opção pelo termo secularização está no 

destaque que dá ao caráter religioso do processo de dissolução da metafísica. 

“Secularização” aponta para a herança cristã presente na ontologia hermenêutica pós-

metafísica, enquanto enfraquecimento não expressa a totalidade dessa compreensão. 

Ele continua argumentando:  

Se, como já disse, admito que o fato de preferir a leitura débil de 
Heidegger a outras perspectivas filosóficas é uma conseqüência da minha 
herança cristã, a visão da modernidade como época final da metafísica 
que dessa ontologia deriva poderá também reconhecer-se decisivamente 
marcada em sentido religioso, e a centralidade do conceito de 
secularização exprimirá, com exatidão, este reconhecimento (AA, p. 34). 

Para aqueles que vêem na secularização uma ameaça à fé ou aos seus “fundamentos” 

a afirmação de que ela tem sua origem na tradição cristã torna-se um escândalo e até 

uma contradição, mas para Vattimo ela é a ação da mensagem cristã e pode ser lida 

positivamente pelos próprios religiosos. E como foi mostrado no capítulo anterior a 

secularização como enfraquecimento que permite que a religião retorne. A 

possibilidade desse retorno para os religioso não está somente no renovado interesse 

nas experiências religiosas, mas também na voz que é dada a religião já que ela não 

pode mais ser vista como inferior à razão científica. 
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3.4. Kénosis e secularização 

 

A mais forte imagem de secularização presente na obra de Vattimo é a da encarnação 

de Deus em Jesus como expressa na Carta aos Filipenses 2: 5-7: “Seja a atitude de 

vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser 

igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser 

servo, tornando-se semelhante aos homens” (NVI). Kénosis tem sentido de 

esvaziamento, no contexto da Carta, do abandono de Deus da força de sua própria 

divindade. Mas qual o significado desse esvaziamento para a secularização? No auto-

esvaziamento de Deus ele perde sua transcendência, se assumindo como parte deste 

mundo. Isso relaciona-se com o enfraquecimento do ser, com a dissolução da 

metafísica. É nesse sentido que Vattimo diz que “(...) a secularização não é um termo 

que se choque com a essência da mensagem e sim um aspecto constitutivo: como 

evento salvífico e hermenêutico, a encarnação de Jesus (kenosis, o rebaixamento de 

Deus) é ela mesma, acima de tudo, um fato arquetípico de secularização” (DC, p. 

86). Scopinho (2001, p. 99) resume a leitura da kénosis em Vattimo nos seguintes 

termos: 

Considera-se que a questão fundamental do cristianismo é a kenosis, a 
qual propõe uma imagem de Deus que se encarna na realidade histórica 
do mundo, superando toda uma mentalidade transcendente e metafísica. A 
dimensão kenótica, entendida como presença de Deus na história, 
questiona a concepção naturalista e pré-cristã de uma possível leitura do 
cristianismo. 

Quando entendemos que em Nietzsche o Deus que morre é somente o Deus moral, o 

fundamento que sustentou toda a metafísica, desde os gregos até o próprio Nietzsche, 

podemos dizer que é na kénosis encontra-se sua “sentença de morte”. No 

esvaziamento de Deus (da idéia de transcendência, mas também de fundamento) se 

inicia um processo de enfraquecimento que culmina na superação da metafísica. A 

kénosis é, portanto, pelo menos no pensamento de Vattimo, o centro da mensagem 

cristã e aquilo que de mais enfático nos chega como herança do cristianismo. 

Frederico Pieper (2007, p. 223-225) aponta uma possível crítica à encarnação como 

kénosis. Ele diz que Vattimo é seletivo em destacar apenas a primeira parte do texto 

de Filipenses, desprezando a continuação onde o mesmo Deus que se esvazia em 

Jesus é exaltado e colocado na posição de senhor. Ele diz também que num contexto 

ainda maior, o da teologia paulina, a salvação não está condicionada à encarnação 
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mas à morte e ressurreição. Enfim, para ele o Deus encarnado do Novo Testamento 

não perde sua natureza divina e sua encarnação precede a exaltação. Mas Pieper diz 

ainda que essa crítica pode ser amenizada se levarmos em consideração duas 

questões: 1- o texto de Paulo não se constitui um fundamento para sua filosofia; 2- 

influenciado por Girard Vattimo concebe a pregação da encarnação como uma 

novidade em relação ao Deus violento da metafísica. Diante dessa crítica é 

importante lembrar também que a leitura que Vattimo faz do texto de Filipenses é, 

conforme ele próprio propõe, uma leitura “espiritualizada”, que é aquela onde o 

leitor se torna o próprio autor da Bíblia e que o sentido do texto não é 

necessariamente o literal (DC, p. 39). Hick (2000, p. 139) nos ajuda a entender isso 

quando diz que nos primórdios do cristianismo a encarnação era uma metáfora 

comparada à linguagem do amor, em que exageros e extravagâncias eram válidos e 

que a literalidade do conceito só adquiriu força posteriormente. 

O interesse de Vattimo não é teológico, muito menos dogmático. Seu interesse na 

kénosis está unicamente na força simbólica que empresta à secularização como 

enfraquecimento. Ele parte desse arquétipo porque acredita que está nas raízes do 

Ocidente. Seu interesse não é estritamente religioso, mas ele procura fazer uma 

filosofia que dialogue com a religião e, acima de tudo, que, assumindo seu 

enfraquecimento, se posicione criticamente diante da ameaça do fundamentalismo e 

comunitarismo a que está exposta a religião que retorna. No entanto, por ser a 

filosofia própria do Ocidente é também herdeira da kénosis, ou seja, encontra nesta o 

princípio de dissolução da metafísica continuado e intensificado por Nietzsche e 

Heidegger. Sobre a relação da filosofia com a kénosis Vattimo diz: 

Para a filosofia, uma concepção de si própria como leitura dos sinais dos 
tempos, sem que isso se reduza a puro registro passivo do curso dos 
tempos, só parece ser possível à luz da doutrina cristã da encarnação do 
filho de Deus. “À luz” da encarnação, mais uma vez, é uma expressão que 
procura entender uma relação cuja problematicidade irresolvida constitui 
o próprio cerne da experiência da eventualidade: a encarnação de Deus, 
de que aqui se trata, não é apenas um modo de expressar em termos 
míticos o que a filosofia finalmente descobre como resultado de uma 
busca racional. Tampouco a encarnação é a verdade última, 
desmistificada e reconduzida ao seu sentido próprio das enunciações da 
filosofia. (...) essa relação problemática entre filosofia e revelação cristã é 
o próprio sentido da encarnação. Deus encarna-se, isto é, revela-se, num 
primeiro momento, na anunciação bíblica que, no final, “dá lugar” ao 
pensamento pós-metafísico da eventualidade do ser. Só na medida em que 
encontra a proveniência neotestamentária é que esse pensamento pós-
metafísico pode se configurar como um pensamento da eventualidade do 
ser, não reduzido à pura aceitação do existente, ao puro relativismo 
histórico e cultural (VV, p. 105-106). 
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Por fim, é importante destacar que a secularização presente na kénosis, por se 

constituir do esvaziamento da transcendência de Deus, se contrapõe a algumas 

teologias do século XX. A crítica de Vattimo engloba não somente teologias que se 

posicionaram contra a secularização compreendendo-a como “abandono do sacro ou 

uma pecaminosidade difundida”, mas também aquelas que a viram como um fator 

positivo de autonomia humana e responsabilidade diante do mundo. Para ele as 

teologias que assumiram a secularização a compreenderam como uma manifestação 

radical da transcendência de Deus, não assumindo em sua reflexão a kénosis, que, ao 

contrario, dá a idéia de um Deus que se aproxima do mundo (DC, p. 51). Essa crítica 

é semelhante à dirigida a Lévinas, conforme mostramos no capítulo anterior. 

 

3.5. A superação do nexo entre cristianismo e violência 

 

O pensamento de Vattimo sobre a kénosis toma um caminho de superação da 

violência metafísica contida na imagem de Deus como absoluto e transcendente. 

Como foi mostrado no primeiro capítulo, a superação da metafísica não é um fim em 

si mesmo, tampouco é a idéia de desprezo em relação a algo que não nos serve mais. 

A superação da metafísica tem contornos éticos. O intuito de superá-la deve-se a seu 

caráter violento. Vattimo relaciona o pensamento heideggeriano às teses de René 

Girard sobre a morte de Jesus e o fim do ciclo de violência sacrificial. Pelo que se 

percebe nos textos de Vattimo, possivelmente, seu contato com a obra de Girard 

limitou-se a Des choses cachées depuis la fondation du monde e La violence et le 

sacré. Ele tem consciência de que sua leitura não é totalmente fiel à letra do texto 

mas supõe que Girard não a rejeitaria. 

Para Girard as relações entre os indivíduos são permeadas pelo desejo. Esse desejo 

não surge das necessidades ou do próprio indivíduo, mas do outro. O indivíduo passa 

a desejar aquilo que o outro já deseja. É um desejo do desejo. Esse desejo manifesta-

se na forma de violência. Para que essa rede desejos e violência não se funde em caos 

estabelece-se um sacrifício onde a vítima morre em substituição à morte de todos. A 

violência que é ao mesmo tempo o instrumento, o objeto e o sujeito universal de 

todos os desejos precisa ser canalizada para a violência expiatória. “O ciclo vicioso 

da violência recíproca, totalmente destrutiva, é então substituído pelo círculo vicioso 
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da violência ritual, criativa e protetora” (GIRARD, 1990, p. 179). A religião dá a 

forma da canalização dessa violência. A divindade estabelece normas que os 

indivíduos devem aceitar para que a violência se restrinja ao sacrifício. 

Girard aplica sua teoria à Bíblia, principalmente à morte de Jesus. Josgrilberg (1991, 

p. 229) diz que “Girard tem duas linhas de análise e interpretação”. A primeira delas 

é a de que Jesus é o ponto crucial da atitude não sacrificial que vem desde o Antigo 

Testamento, a segunda é de que “Jesus confronta-se com o sentido específico dessa 

morte como ‘pedra angular’”. Vattimo parece se interessar mais por essa segunda 

linha de interpretação. 

Diferentemente da teologia sacrificialista que serviu de parâmetro para a leitura dos 

evangelhos em quase todos os momentos da história da igreja afirmando que o 

sentido da morte de Jesus era expiar os pecados da humanidade, compensar a Deus 

pelos erros do povo com a vida, ele propõe uma leitura não sacrificial dos textos dos 

evangelhos. “Jesus não encarna para fornecer ao Pai uma vítima adequada à sua ira, 

mas vem ao mundo para revelar e, portanto, também para liquidar o nexo entre a 

violência e o sagrado. É morto porque tal revelação é demasiado intolerável para 

uma humanidade radicada na tradição das religiões sacrificiais” (AA, p. 28). 

No ensaio Violência, metafísica, cristianismo Vattimo diz que a violência do 

cristianismo é proveniente ainda do mecanismo vitimário. Ele estabelece um ponto 

de encontro entre Girard e Heidegger: o mecanismo vitimário seria equivalente ao 

objetivismo metafísico. Essa interpretação interligada não pode perder de vista as 

estruturas de poder. É nesse sentido que ele afirma que “a violência no cristianismo 

se mantém e predomina até quando ele estiver ligado à tradição metafísica em vários 

modos” (DC, p. 144). 

Partindo da interpretação não sacrificial girardiana Vattimo diz que Jesus não morreu 

para a remissão dos pecados da humanidade, ou de outra forma continuaria preso à 

lógica do sacrifício. Mas se ele se entregou livremente seu motivo era, 

provavelmente, servir de exemplo de salvação na kénosis. A forma como Vattimo 

chega a essa conclusão não fica muito clara mas seus resultados sim. A kénosis é a 

redenção, não um caminho para ela. Isso quer dizer que o ato de Deus se secularizar 

é engendrado no cristianismo o princípio de enfraquecimento que destitui a fé de sua 

violência manifesta na moral como “lei natural” e na intolerância.  
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A relação das teses de Girard com a reflexão sobre a superação da metafísica, antes 

do referido ensaio já havia sido trabalhada por Vattimo em Acreditar em acreditar: 

Para seguir pelo caminho de um reencontro niilista do cristianismo basta 
ir um pouco além de Girard, admitindo que o sagrado natural é violento 
não só enquanto o mecanismo vitimário supõe um divindade sedenta de 
vingança, mas também enquanto atribui a essa divindade todas as 
características de onipotência, absolutismo, eternidade e “transcendência” 
em relação ao homem que são os atributos conferidos a Deus pelas 
teologias naturais, e também por aquelas que se consideram preâmbulos 
da fé cristã. O Deus violento de Girard é, em suma, nesta perspectiva, o 
Deus da metafísica (AA, p. 29). 

A interpretação das teses girardianas a partir da kénosis tem como objetivo a 

secularização da idéia de forte Deus. Do Deus absoluto, que para Nietzsche morreu. 

A violência metafísica se manifesta na idéia de Deus forte porque a partir dele se 

criam normas morais opressoras e comportamentos exclusivistas. Em nome de Deus 

guerras e muitas outras atrocidades têm sido cometidas. Mas somente no nome de 

um Deus absoluto. 

 

3.6. A secularização como característica da religião em seu retorno 

 

Uma questão que provocou (e ainda provoca) intenso debate epistemológico entre os 

estudiosos do fenômeno religioso nas últimas décadas foi o retorno da religião, 

especialmente com o surgimento dos novos movimentos religiosos, num momento 

em que se falava de secularização como autonomia da sociedade em relação ao 

sagrado. Como mencionei anteriormente, diante disso alguns teóricos preferiram 

desconsiderar secularização como uma categoria válida (caso de Peter Berger), 

outros preferiram re-significar o conceito encarando-o não mais como 

dessacralização ou até desaparecimento da religião (caso de Hervieu-Léger). Para 

muitos o retorno do religioso constituía-se uma contradição à secularização. 

Em Vattimo acontece o contrário, retorno da religião e secularização são partes do 

mesmo processo, estão intimamente relacionados. Se por um lado a secularização, 

como desencantamento da idéia de desencantamento, como processo de diluição das 

certezas metafísicas, permite que o religioso retorne porque se torna impossível 

negar a experiência religiosa ou afirmar qualquer interdito contra ela; por outro, a 

religião que retorna, para não ser um retorno à metafísica, deve ter um caráter 

secularizado. Compreendendo a secularização como traço constitutivo da experiência 
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religiosa Vattimo diz: “secularização significa exatamente, e antes de mais, relação 

de proveniência de um núcleo sagrado do qual nos afastamos e que, todavia, 

permanece ativo mesmo na sua versão ‘decaída’, distorcida, reduzida a termos 

puramente mundanos, etc.” (AA, p. 9). 

Se a secularização é o traço constitutivo da religião que retorna (AA, p. 9), ou em 

outras palavras, a religião que retorna é secularizada, podemos perguntar: De que 

maneira se manifesta essa secularização? Ou melhor: O que é uma religião 

secularizada? O que fica bastante perceptível em Vattimo é que a experiência 

religiosa secularizada não é aquela que abandona os conteúdos da tradição, mas que 

continua a vivê-los secularmente (de acordo com o século). Como já exposto no 

capítulo anterior, o retorno da religião é uma Verwindung, o que implica numa 

mutação a partir de dentro, não como superação ou rompimento, mas retomada e 

distorção. Isso está muito próximo da experiência religiosa do próprio Vattimo que, 

apesar de não ser, como ele próprio afirma, um católico praticante, segundo o 

testemunho de Andrés Ortiz-Osés (2003, p. 7), sempre leva consigo um antigo 

breviário. 

A secularização nos possibilita uma experiência religiosa livre dos ditames da 

metafísica, ou seja, fraca. Conforme Nietzsche, não deixamos de sonhar quando 

descobrimos que estamos sonhando, simplesmente continuamos a sonhar tendo agora 

consciência disso. Nesse sentido podemos afirmar que a mesma ausência de 

fundamento que, invalidando os discursos contra a religião, possibilitou seu retorno 

impede que ela se coloque como um pensamento forte, esvaziando-a de toda 

pretensão de literalismo e dogmatismo. 

O enfraquecimento da religião que retorna provocado por seu caráter secularizado é 

expresso no título do primeiro livro de Vattimo a tratar especificamente da temática 

religiosa: Acreditar em acreditar (Credere di credere). Esse título surgiu por acaso 

numa conversa telefônica com um antigo professor que, repentinamente, o perguntou 

se ainda acreditava em Deus. A resposta automática de Vattimo foi: “Creio que 

creio” (AA, p. 66). Tanto no italiano quanto no português a expressão “creio” pode 

ter ao mesmo tempo o sentido de certeza como de opinião (como na expressão “eu 

acho”). O segundo “creio” refere-se à fé, à crença em Deus, à certeza pela qual 

Vattimo é interrogado; o primeiro “creio” ao seu ponto de vista (como uma 
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afirmação que equilibra certeza e incerteza) (DC, p. 7). Alguém que “acha” que crê 

demonstra ser religioso sem que se precise recorrer a um fundamento. 

O cristianismo sempre foi uma religião de verdades eternas em que a fé era sinônimo 

de certeza42. A grande evidência disso é a exaltação do martírio. Conforme 

Nietzsche, (NIETZSCHE, 2001, p. 92-93) geralmente não se duvida da verdade do 

mártir porque se supõe que aquele que está disposto a se sacrificar está inteiramente 

certo de possuir essa verdade. Um mártir, então, é aquele que morre pela verdade da 

qual ele se entende como possuidor. O processo de transformar mártires em heróis da 

igreja aponta para essa ligação entre cristianismo e verdade absoluta. Além disso, ao 

longo de dois milênios uma grande preocupação dos pensadores ligados à fé foi a 

buscar provas da existência de Deus que dessem certezas aos fieis e aos incrédulos. 

Desde Agostinho com a idéia das “verdades eternas” e a retomada da filosofia 

platônica, passando por Anselmo e sua “prova ontológica” e Tomás de Aquino com 

as conhecidas “cinco vias”, até Descartes com a idéia de Deus como o mais alto grau 

de perfeição, que ele afirmou naquela célebre frase, que era tão lógica como uma 

demonstração geométrica, o cristianismo se esforçou por dar as razões fortes de sua 

fé. Um cristianismo secularizado não se estabelece sobre verdades eternas, não 

necessita do sangue dos mártires nem das provas dos teólogos e filósofos para se 

justificar, porque nasce na época da dissolução das estruturas fortes e, por isso, 

reconhece que toda pretensão de fundacionismo é uma recaída na mesma metafísica 

que justificou as certezas da religião, tanto quanto a de seus opositores. 

 

3.7. Secularização da fé: releitura dos símbolos religiosos 

 

Como ficam os símbolos religiosos quando a religião se seculariza? É importante 

lembrar que Vattimo, seguindo a trilha de Gadamer, não dispensa a tradição e, no 

caso da religião, toda a carga simbólica expressa nas doutrinas, na espiritualidade ou 

na Bíblia. Esses símbolos não devem ser descartados mas precisam ser secularizados 

para que tenham algum significado para o homem do nosso tempo. 

Em Acreditar em acreditar Vattimo diz que não é escandaloso pensar que a 

revelação bíblica ainda está em curso e que por isso não deve ser pensada como uma 

                                                
42 Cf. Hb 11: 1. 
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verdade dada de uma vez para sempre. Ele parte da compreensão de que Jesus, 

intérprete do Antigo Testamento, ao anunciar a vinda do Espírito Santo, o Espírito da 

verdade que continuaria ensinado aos discípulos, dá seqüência ao processo de 

reinterpretação da Bíblia.  

Em Depois da cristandade Vattimo fala sobre a leitura “espiritualizada” da Bíblia, 

que é uma interpretação livre de autoritarismos e literalismos, em que o mais 

importante não é compreender o que o “verdadeiro” sentido do texto expressa, mas é 

compreendê-lo de forma “plena” (DC, p. 39). Reportando a Schleiermacher, é 

permitir que o texto bíblico fale livremente à compreensão das pessoas, é permitir 

que o leitor se torne também o autor da Bíblia. Mas, quais as possíveis conseqüências 

positivas dessa leitura “espiritualizada”? 

Uma leitura mais espiritual do texto bíblico, e dos dogmas cristãos de 
forma geral, parece ser hoje uma demanda que serve não apenas para 
reconhecer a essência profundamente religiosa de tantos aspectos da 
religiosidade secularizada, mas também para tornar possível o diálogo 
ecumênico das igrejas cristãs entre si e delas com as outras religiões. O 
reconhecimento dos direitos iguais para as culturas outras, que no plano 
político ocorreu com o final do colonialismo e no plano teórico com a 
dissolução das “metanarrativas” eurocêntricas, no caso das igrejas cristãs 
exige o abandono dos comportamentos “missionários”, isto é, da 
pretensão de levar ao mundo pagão a verdade única (DC, p. 64). 

Talvez a grande possibilidade dessa leitura esteja na abertura a formas de 

apropriação da mensagem a partir de culturas não-cristãs ou não vinculadas ao 

ensino oficial das igrejas. Diante do reconhecimento da verdade das outras religiões é 

necessário esforço para se colocar em evidência o ponto central da mensagem cristã, 

que é o amor, isso porque exige muitas vezes o desvinculamento das leituras 

tradicionais. Esse “afrouxamento” da literalidade da Bíblia não é somente uma 

possibilidade, para a igreja é uma necessidade, porque “Enquanto permanecer 

prisioneira da rede de sua ‘metafísica natural’ e de seu literalismo (...), a igreja não 

conseguirá jamais dialogar livre e fraternamente não só com outras confissões 

cristãs, mas sobretudo com as outras grandes religiões do mundo” (II, p. 69). 

Essa forma de ler a Bíblia que passa pela noção de ser como Ereignis, de forma que 

torna impossível qualquer tentativa de tomar o texto como portador de verdades 

imutáveis, encontra inspiração, ainda que de forma bastante livre, na “teologia da 

história” de Joaquim de Fiore, em que a história seria dividida em três momentos 

equivalentes às três pessoas da Trindade: o primeiro momento seria a idade do Pai, 

em que o ser humano viveria debaixo da lei e que é caracterizado por um 
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relacionamento com Deus de servidão; o segundo momento seria a idade do Filho, aí 

o ser humano já não viveria mais debaixo da lei mas da graça, o relacionamento de 

servidão filial; o terceiro momento, ou “terceira idade”, seria a idade do Espírito, 

nesse último momento – que Joaquim dizia estar apenas prevendo a partir das 

Escrituras, ainda não vivendo, mas que para Vattimo já estamos em parte vivendo 

mas com a possibilidade de nunca o concretizarmos – a graça seria mais perfeita e a 

relação seria de liberdade. Esse último momento Vattimo relaciona livremente com a 

pós-modernidade enquanto época da dissolução das estruturas fortes da metafísica. 

Vattimo acredita que Joaquim com essa teoria modificou e completou as varias 

teorias interpretativas da Idade Media. Os eventos narrados no texto bíblico deixam 

de ser apenas provedores de mensagens diretas à vida dos leitores e passam a apontar 

para eventos futuros da história da salvação. A crítica vattimiana a Joaquim consiste 

basicamente em existir um aspecto por demais rígido em seu pensamento: a leitura 

das narrações bíblicas como “eventos ‘objetivamente’ verdadeiros ou, pior, como 

profecias de fatos destinados a acontecer ‘realmente’ no plano histórico/mundano” 

(DC, p. 42). Diante disso Vattimo explica que 

Os sinais da aproximação da terceira idade, que hoje chamamos de época 
do fim da metafísica obviamente não são para nós os mesmos de que 
falava Gioacchino. Todavia, no que tange o significado fundamental da 
idade do Espírito (...) a obra de Gioacchino ainda nos serve de guia, e 
podemos até mesmo ousar pensar que o longo processo de secularização 
que nos separa da época histórica do abade calabrês tenha sido um 
preenchimento de condições que aproximam o advento da terceira idade 
(DC, p. 45). 

Essa leitura só encontra sentido se levamos em consideração a kénosis como o 

momento em que Deus abandona sua divindade, se enfraquece, dando origem ao 

processo de destranscendentalização. Nessa perspectiva também podemos ler outros 

símbolos da fé cristã e até de outras religiões porque “Cristo não desmente os mitos e 

as estórias de deuses falsos e mentirosos; torna-os, pela primeira vez, capazes de 

simbolizar o divino” – no mesmo pé de igualdade dos mitos e estórias bíblicas (PAI, 

p. 82). 

Quanto aos conteúdos da fé, também podem ser lidos nessa perspectiva 

“espiritualizada”. O seguinte exemplo nos ajuda a compreender isso: 

Se recito o credo, ou até se rezo, as palavras que uso não têm para mim o 
som realista que os adeptos de uma fé concebida pensam dever atribuir-
lhe. Assim, se chamo a Deus “pai” carregarei este termo de um conjunto 
de referências que têm a ver com a minha experiência histórica mas 
também com a minha biografia e que não ignoram o caráter problemático 
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de atribuir à divindade traços humanos e, para além disso, ligados a um 
determinado modelo de família (AA, p. 75). 

Outro exemplo de secularização dos elementos da fé é a compreensão de Vattimo a 

respeito de pecado. Partindo da tradição bíblica ele diz que da mesma forma que a 

circuncisão como, condição para se fazer parte do povo de Deus, e a guarda do 

sábado foram revogadas, alguns pecados (que ainda são considerados pecados) 

também deveriam ser. Ele fala a partir da compreensão de pecado como quebra de 

preceitos morais sexuais e familiares pregados pelas igrejas. Uma possível 

ressignificação seria a de entender pecado como deixar de amar a quem deveríamos – 

ao próximo e até mesmo a Deus. 

Essa leitura não é um tipo de racionalização dos elementos da fé. É uma re-

significação, de maneira que tenha sentido para o homem de hoje. Secularizar a fé 

não quer dizes o fim do elemento mitológico da experiência religiosa (seria isso 

possível?) já que a superação da metafísica implica na idéia de que não há um 

verdadeiro ser. 

 

3.8. O limite: caritas 

 

Até onde vai a secularização? E quanto aos elementos da fé, qual o limite 

interpretativo? Vattimo encontra na caritas o critério para julgar a secularização e o 

agir no mundo. Ele vai buscar esse critério na tradição cristã, mais especificamente 

na frase de Agostinho: “Dilige et quod vis fac”, que tem o sentido de que dentro dos 

limites devem ser enquadradas todas as ações. Nesse sentido o limite da 

secularização, da ética e da hermenêutica é o amor. Para Vattimo, todo o Novo 

Testamento é orientado por esse critério e a interpretação de Jesus do Antigo 

testamento tem a intenção de revelar o amor de Deus pelas criaturas. Mas isso não 

faz do amor um princípio metafísico, aliás, sua grande possibilidade é a de conter em 

si a pluralidade. Pelo critério do amor somos levados a não absolutizar nossa 

interpretação e a aceitar como possíveis outras experiências. A secularização dos 

textos bíblicos e dos dogmas é infinitamente aberta, sem nenhum vínculo de 

literalidade ou de um sentido original, porém, para que não se caia na ameaça de 

tornar a interpretação uma maneira de oprimir o outro deve ser balizada pela caritas. 
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Em termos filosóficos a caritas como critério é identificada com a comunidade. É 

nesse sentido que Vattimo diz: “Não é qualquer secularização que é boa e positiva e 

nem qualquer interpretação é válida; é preciso que pareça válida para uma 

comunidade de interpretes. Usando uma linguagem mais explicitamente espiritual, 

poderíamos dizer que o único limite para a secularização é o amor, a possibilidade de 

comunicação com uma comunidade de intérpretes” (DC, p. 86-87).  

Se por um lado a caritas é o limite da secularização, por outro ela não pode ser 

secularizada. Vattimo justifica isso afirmando que ela é um mandamento “formal”, 

“quase como o imperativo categórico kantiano; não ordena alguma coisa 

determinada de uma vez por todas, mas aplicações que se devem ‘inventar’ em 

diálogo com as situações específicas à luz daquilo que as Escrituras sagradas 

revelam” (AA, p. 62). Aqui surge uma questão confusa no pensamento de Vattimo: a 

afirmação da caritas como um mandamento, o que implica na idéia de que alguém 

manda e alguém tem que obedecer, caindo na metafísica da presença. Pieper (2007, 

p. 238) tenta resolver esse problema pensando no amor como sua própria lei, assim 

ele se niiliza enquanto lei. O amor pode ser limite da secularização porque é algo que 

sempre se interpõe aos determinismos. Nada é absoluto diante do amor pois ele nada 

mais é que acolhimento do outro43. 

 

*************** 

 

A compreensão de secularização em Vattimo apesar de sofrer influência do 

pensamento weberiano se mantém distante das pesquisas na área de ciências sociais. 

Para ele, secularização tem a ver com enfraquecimento, com a dissolução dos ideais 

da metafísica. A escolha pelo termo deve-se a sua conotação religiosa, que para 

Vattimo é importante, já que a secularização nasce no cristianismo e constitui-se sua 

mensagem central. Essa relação entre cristianismo e enfraquecimento parte da noção 

de kénosis, a encarnação. Nela Deus se esvazia de sua transcendência e assume o 

mundo numa relação de proximidade com os homens. 

                                                
43 Um exemplo desse tipo de amor pode ser encontrado no capítulo 13 de I Coríntios, onde ele é 
apresentado como o mais excelente dom. É um amor fraco que por vezes até abdica de sua verdade 
para que o outro também tenha vez. 
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A importância da secularização neste trabalho está sua relação com o retorno da 

religião. A religião retorna porque a secularização enfraqueceu o racionalismo 

científico próprio da modernidade que relegava a religião à categoria de pensamento 

mítico. Por outro lado, a religião que retorna precisa ter uma configuração diferente, 

precisa ser secularizada. Que isso significa? Ela deve encarnar sua vocação ao 

enfraquecimento. Uma religião secularizada não precisa voltar as costas à tradição 

mas mantê-la viva, ainda que de forma secularizada, tendo como único limite a 

caritas. O amor como parâmetro é a única forma de uma religião secularizada 

manter-se fiel à kénosis e ao século. Acredito que essas coisas podem ser resumidas 

com as otimistas palavras do próprio Vattimo: “‘Não podemos não nos dizer 

cristãos’, pois no mundo em que Deus está morto – dissolveram-se as metanarrações 

e desmitificou-se, felizmente, qualquer autoridade, inclusive aquela dos saberes 

‘objetivos’ –, nossa única possibilidade de sobrevivência humana está depositada no 

preceito cristão da caridade”. 
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CONCLUSÃO 

 

Em que sentido é possível concluir esse trabalho? Concluir como finalizar? Concluir 

como completar o que já foi dito? Concluir como uma avaliação da filosofia de 

Vattimo? Acredito que o principal sentido possível para essa conclusão é o de 

interrupção. Mas se é chegado o momento de parar faz-se importante observar 

algumas poucas coisas (dentre as muitas coisas) para que essa interrupção não seja 

tão brusca. 

A filosofia de Vattimo é um projeto de superação da metafísica que se encontra em 

continuidade com a obra de Nietzsche e Heidegger. Uma continuidade que não quer 

dizer necessariamente apenas retomada. Ele não é somente um intérprete da filosofia 

alemã, mas alguém que a partir dessa inspiração, e mais que isso, uma grande 

herança teórica, faz uma filosofia que reflete o momento atual e com ele dialoga. A 

maior herança de Nietzsche é seu anúncio da morte de Deus. Para Vattimo esse Deus 

representa toda idéia de fundamento (Grund) e morre porque já não precisa mais 

cumprir seu papel de dar segurança visto que os homens entendem encontrar isso na 

técnica e na ciência. A herança de Heidegger é seu anúncio do fim da metafísica, que 

para Vattimo é sinônimo da morte de Deus. Para Heidegger a metafísica não se 

supera como um rompimento mas como uma Verwindung. Ele compreende que a 

essência da metafísica é o esquecimento da diferença entre o ser e o ente, então a 

superação acontece quando rememorando sua história se percebe esse esquecimento. 

Tendo desvelada sua essência de esquecimento a metafísica perde sua razão de ser. 

Vattimo entende que é necessário um projeto de superação da metafísica porque ela 

tem um caráter violento. Aquele que acredita estar mais perto da verdade do ser 

acredita também poder subjugar os que estão mais distantes dela. Ditadores, líderes 
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religiosos, partidos políticos, grupos extremistas, todos esses quando oprimem ou 

cerceiam a liberdade alheia o fazem em nome da verdade. Superar a metafísica é um 

problema ético. 

A superação da metafísica como superação da idéia de verdade e fundamento põe em 

crise a razão, a história e o sujeito modernos. Não é possível sustentar a 

racionalidade sobre preceitos metafísicos. Vattimo sustenta que a única possibilidade 

após Nietzsche e Heidegger é um pensamento fraco, um pensar sem fundamento, que 

não procura a verdade do ser, mas apenas os poucos resquícios que nos são 

remetidos. Por isso um pensamento fraco se compreende sempre como uma 

interpretação, nada mais que isso. Com a impossibilidade de se chegar a verdades 

absolutas entra em crise também a noção de historia como um progresso linear. Se 

não há uma verdade para a qual a história se dirige, o progresso como uma sucessão 

de novidades melhoradas torna-se impossível. É nesse sentido que o filósofo de 

Turim fala de pós-modernidade, como a superação da idéia de linearidade histórica. 

O sujeito moderno também entra em crise. A partir de Descartes a verdade para o 

sujeito era sempre sua constatação do objeto. Mas a crítica nietzscheana denunciou 

que o olhar sobre o objeto é sempre condicionado pela sociedade, então aquilo que 

ele afirma é sempre aquilo que foi induzido a afirmar. 

Partindo dessa reflexão sobre a superação da metafísica Vattimo se propõe a olhar a 

religião, mais especificamente em seu retorno, que ele acredita ser sua essência. Para 

ele retorno não se refere à reaparição de algo que estava ausente, mas no 

deslocamento da periferia para o centro. A religião nunca esteve ausente mas desde  

o iluminismo ela passou a ocupar um lugar cada vez menos central na sociedade e na 

reflexão filosófica ocidentais, encarada sempre como mito, superstição ou um tipo de 

conhecimento atrasado. Com a queda das grandes narrativas que sustentavam os 

discursos contra a religião e que negavam a validade de suas experiências ela agora 

retorna. Vattimo situa esse retorno em duas esferas: na sociedade e na reflexão 

filosófica. Na sociedade ela retorna por um desejo de segurança diante das grandes 

ameaças à vida e à essência humana. Esse desejo de segurança se constitui numa 

busca pelo fundamento. Portanto, a superação da metafísica está na origem do 

retorno da religião, por provocar essa ausência de segurança. Na filosofia a religião 

retorna também por causa da superação da metafísica, só que ao invés de ser uma 

busca pelo fundamento, é justamente sua ausência e, conseqüentemente, a 
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impossibilidade teórica de sustentar um discurso forte que negue a religião ou a 

validade das experiências religiosas que faz com que esse retorno seja possível. Se a 

filosofia não pode rejeitar a religião tem então que assumi-la como posicionando-se 

criticamente em relação a seus aspectos negativos, como o fundamentalismo e o 

dogmatismo, ou corre o risco de tornar-se um discurso sem significado. 

A religião que retorna na época da superação da metafísica torna-se parte de uma 

sociedade secularizada (ou pelo menos em processo). Vattimo re-significa o conceito 

de secularização, que sempre esteve relacionado à perda de força das instituições 

religiosas, à dessacralização ou à perda de plausibilidade da religião na sociedade. 

Secularização é compreendida como enfraquecimento, mas sem negar a relação com 

a religião. Essa relação está na sua origem. Para Vattimo a secularização nasce do 

cristianismo e constitui-se sua mensagem. Como assim? Ele vê na encarnação 

enquanto kénosis um princípio de perda de transcendência da noção de sagrado. O 

auto-esvaziamento de Deus em Jesus é o princípio de secularização, ou melhor, de 

enfraquecimento que o cristianismo implantará no Ocidente e que será resgatado e 

aprofundado por Nietzsche e Heidegger. A possibilidade que Vattimo vê para a 

religião nesse momento é de assumir a kénosis e, portanto, se apresentar de forma 

secularizada. 

Uma religião secularizada não é aquela que despreza os conteúdos de sua tradição, 

mas aquela que os resgata e os seculariza, ou seja, interpreta-os conforme o momento 

histórico. Além disso, uma religião secularizada não repousa sobre nenhum 

fundamento, pois é justamente sua ausência que lhe possibilita retornar. Mas até 

onde vai a secularização? Num mundo onde não existe um fundamento que limite o 

diálogo, a transformação e a secularização o destino da religião é a pluralidade, no 

entanto, a caritas, o amor deve servir de baliza. Ela não é uma verdade última, mas 

um princípio norteador que evita que as interpretações se tornem fundamentos. 

Vattimo é visto por muitos como um dos mais importantes filósofos da atualidade, 

seja por suas leituras da filosofia alemã ou por sua reflexão para além dela, apesar 

disso, é também muito criticado. Não cabem aqui todas as críticas mas considero 

necessário levantar pelo menos as mais importantes que surgiram no decorrer da 

pesquisa e da composição desta dissertação. A primeira delas e talvez a mais 

significativa é relativa ao ponto de onde Vattimo observa o nascimento da pós-

modernidade. Penso sempre que se ele vivesse na América Latina talvez tivesse um 
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posicionamento diferente em relação a algumas de suas afirmações. Uma crítica 

interessante encontra-se num texto de Enrique Dussel (2007) em que é feita uma 

leitura crítica da obra de Vattimo com vistas ao debate. Dussel afirma ser 

interpretação vattimiana da modernidade ainda eurocêntrica. Por diversas vezes 

Vattimo afirma que o fim da metafísica impede que a Europa continue se colocando 

como centro do mundo e da história já que deixa de ser compreendida como o mais 

alto nível do progresso científico, artístico, etc. Resumidamente, Dussel diz que o 

fato da Europa se tornar o “centro” a partir de 1492 não faz dela a única criadora da 

modernidade e afirmar o contrário (como Vattimo faz) é continuar não perdendo de 

vista essa centralidade. A modernidade nasce da dialética entre o centro e a periferia 

porque “Essa periferia da modernidade é sua outra face (...) constitutiva. Não há 

Modernidade sem modernizado, civilização sem bárbaro” (DUSSEL, 2007, p. 17). 

Entre as violências que Vattimo atribui à razão moderna não está a praticada contra a 

periferia, justificada em nome de um projeto civilizador. Outra crítica possível é com 

relação à caritas como limite da secularização. Algumas vezes nos textos de Vattimo 

ela aparece quase como uma verdade incontestável, como algo rígido. Ele diz que ela 

é a única coisa que não pode ser secularizada. Se tudo é interpretação a caritas 

também não deveria ser? Se ela não for entendida também como uma interpretação 

Vattimo corre o risco de estar fazendo uma metafísica da presença. 

Quando digo que “concluir” aqui não tem o sentido imediato de finalizar é porque 

tenho em mente que uma grande quantidade de questões ficou em aberto, muitos 

temas surgiram no decorrer da pesquisa e da composição deste texto que precisam 

ser explorados e aprofundados no futuro. Um tema muito rico é a tentativa de 

relacionar a secularização em Vattimo com as teologias do século XX, em especial, 

com os teólogos da morte de Deus, com Bonhoeffer e com Gogarten44. Acredito 

também que buscar nos textos de Vattimo as releituras que ele faz dos elementos da 

fé cristã pode contribuir com uma reflexão teológica e filosófica pós-metafísica. 

Outro tema que precisa ser aprofundado é o da relação que Vattimo faz entre Girard 

e Heidegger. Tem realmente sentido essa relação ou ela é um pouco forçada? Se de 

fato essa relação entre a metafísica e o sagrado violento é possível constitui-se um 

tema muito interessante não somente para a filosofia, mas também para as ciências 

da religião e para a própria religião. 

                                                
44 Sobre a relação entre hermenêutica, teologia e secularização cf. Geffré, 1989, p. 234-258. 
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Trabalhar com o pensamento de Gianni Vattimo tem suas dificuldades peculiares. A 

primeira delas é a fragmentação de sua obra em pequenos ensaios e artigos – poucos 

são os seus livros que abordam de forma ordenada um determinado tema – uma 

característica dos autores pós-modernos. Isso torna mais difícil a pesquisa pois os 

textos muitas vezes são repetitivos e variam na abordagem do mesmo tema. Além 

disso, a não sistematização e a não definição de conceitos pelo receio de estar 

transformando o tema num objeto tende a deixar a argumentação um tanto vaga. Por 

fim, talvez a maior das dificuldades seja a de trabalhar com um pensador ainda vivo 

e em constante reflexão e produção. Já que Vattimo continua trabalhando e revendo 

suas afirmações um trabalho sobre seu pensamento corre o risco de estar 

ultrapassado antes de ser concluído. 

Talvez por isso também não se possa falar aqui em conclusão a não ser como uma 

interrupção não conclusiva. O retorno da religião na época da superação da 

metafísica continua, então, como um tema aberto, tanto pelas perguntas que deixa 

sem respostas quanto por sua provisoriedade. Sendo assim o ponto que interrompe 

essa dissertação não é final mas continuativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
a) Obras de Vattimo45 
 
VATTIMO, Gianni. Acreditar em acreditar. Lisboa: Relógio d’Água, 1998. 
 
______. A filosofia e o destino do Ocidente. Famecos. Porto Alegre: n. 10, junho de 
1999. 
 
______. A idade da interpretação. In: ZABALA, Santiago (Org.). O futuro da 
religião: Solidariedade, caridade e ironia. Rio de Janeiro: Reluma Dumará, 2006. 
 
______; DERRIDA, J. (Orgs). A religião: O Seminário de Capri. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2000. 
 
______. A sociedade transparente. Lisboa: Relógio d’Água, 1992. 
 
______. A tentação do realismo. Lacerda Editores / Instituto Italiano di Cultura: 
Rio de Janeiro, 2001. 
 
______. As aventuras da diferença: o que significa pensar depois de Nietzsche e 
Heidegger. Lisboa: Edições 70, 1998. 
 
______. Depois da cristandade: Por um cristianismo não religioso. Record, Rio de 
Janeiro, 2004. 
 
______. Dialéctica, diferencia y pensamiento débil. In: VATTIMO, G.; ROVATTI, 
P. Aldo. El pensamiento débil. 3ª ed. Madrid: Cátedra, 1995. 
 
______. Diálogo con Nietzsche: Ensayos 1961-2000. Buenos Aires: Paidós, 2002. 

                                                
45 A bibliografia de Vattimo não está completa. Constam aqui apenas as obras que diretamente 
contribuíram para a composição desta dissertação. Para uma bibliografia mais detalhada recomendo a 
tese doutoral de Wolfgang Sützl (2001) e o site oficial de G. Vattimo (http://www.giannivattimo.it).  



 

 

106 

      
______. Diferir a metafísica. O que nos faz pensar. Cadernos do Departamento de 
Filosofia da PUC-Rio. Rio de Janeiro: n. 10, PUC-Rio, outubro de 1996. 
 
______; ROVATTI, P. Aldo. El pensamiento débil. 3ª ed. Madri: Cátedra, 1995. 
 
______. Etica de la interpretación. Barcelona: Paidós, 1991. 
 
______. Introdução a Heidegger. Lisboa: Instituto Piaget, s/d. 
 
______. Introdução a Nietzsche. Lisboa: Presença, 1990. 
 
______. Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica. Barcelona: 
Paidós, 1992. 
 
______. Nihilismo y emancipación. Ética, política, derecho. Barcelona: Paidós, 
2004. 
 
______. O fim da filosofia na idade da democracia (Posfácio). In: PECORARO, 
Rossano. Niilismo e (pós) modernidade: Introdução ao “pensamento fraco” de 
Gianni Vattimo. Rio de Janeiro / São Paulo: PUC Rio / Loyola, 2005. 
 
______. O fim da modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. 
Martins Fontes: São Paulo, 2002. 
 
______. O vestígio do vestígio. In: VATTIMO, G.; DERRIDA, J. (Orgs). A religião: 
O Seminário de Capri. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 
 
______. Para além da interpretação. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 
 

b) Sobre o pensamento de Vattimo 
 
AMORIM, Emílio Cunha. O retorno do religioso na pós-modernidade: uma 
leitura da filosofia de Gianni Vattimo. (Dissertação de mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Religião, Instituto de Ciências Humanas e Letras, 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2005. 
 
BALEEIRO, Cleber A. S. A noção de pecado como alienação em Paul Tillich: Notas 
de leitura a partir do pensamento de Gianni Vattimo. Correlatio, São Bernardo do 
Campo: n. 14, 2009. Disponível em <www.metodista.br/correlatio>.  
 



 

 

107 

______. O retorno do religioso no mundo da técnica: Reflexão a partir da filosofia de 
Gianni Vattimo. Correlatio, São Bernardo do Campo: n. 12, 2008. Disponível em 
<www.metodista.br/correlatio>. 
 
______. Secularização do Ocidente e retorno do religioso: Considerações de Gianni 
Vattimo a um problema epistemológico atual. Correlatio, São Bernardo do Campo: 
n. 13, 2008. Disponível em <www.metodista.br/correlatio>. 
 
BARREIRA, Marcelo Martins. A Versenkung mística diante da ética hermenêutica 
de Vattimo. Filosofia Unisinos. n. 9, 2008. 
 
BERCIANO, Modesto. Heidegger, Vattimo y la deconstrucción. Anuario Filosófico. 
n. 26, 1993. Disponível em: <https://dspace.unav.es/retrieve/2294/!1.BER.pdf>. 
 
BEUCHOT, Mauricio. Gianni Vattimo y la religión. Anámnesis. México: n. XI, 
2001. 
 
______. Hermenéutica y sociedad em Gianni Vattimo. A Parte Rei: Revista de 
filosofia. (número monográfico Gianni Vattimo). Barcelona: n. 54, 2007. Disponível 
em: <serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 
BINGEMER, Maria Clara L. Amor à verdade e amor ao outro: Pequena reflexão 
sobre a religião em Gianni Vattimo e Simone Weil. Alceu. Dossiê Vattimo. n.13, 
v.7. julho/dezembro de 2006. 
 
DOTOLO, Carmelo. La teologia fondamentele davanti alle sfide del “pensiero 
debole” di Gianni Vattimo. Roma: Libreria Ateneu Salesiano, 1999. 
 
DUARTE, André. Gianni Vattimo, intérprete de Heidegger e da pós-modernidade. 
Alceu. Dossiê Vattimo. n.13, v.7. julho/dezembro de 2006. 
 
DUSSEL, Henrique. Un diálogo con Gianni Vattimo: De la posmodernidad a la 
transmodernidad. A Parte Rei: Revista de filosofia. (número monográfico Gianni 
Vattimo). Barcelona: n. 54, 2007. Disponível em: <serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 
GIARDINA, Mônica. Elementos para pensar el retorno de lo religioso: Acerca de 
Gianni Vattimo y Leonardo Boff. A Parte Rei: Revista de filosofia. (número 
monográfico Gianni Vattimo). Barcelona: n. 54, 2007. Disponível em: 
<serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 



 

 

108 

HERRERA, José Antonio Romero. Supuestos kenóticos del pensamiento débil. A 
Parte Rei: Revista de filosofia. (número monográfico Gianni Vattimo). Barcelona: n. 
54, 2007. Disponível em: <serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 
MINAYA, Edickson. La relación Nietzsche-Heidegger como punto de partida en la 
filosofía de Gianni Vattimo. A Parte Rei: Revista de filosofia. (número monográfico 
Gianni Vattimo). Barcelona: n. 54, 2007. Disponível em: 
<serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 
MIRANDA. Luis Uribe. La recepción vattimiana de Nietzsche: hacia un filosofar sin 
sujeto. Morpheus: Revista eletrônica em ciências humanas - Conhecimento e 
Sociedade. n. VI. 2005. Disponível em: 
<http://www.unirio.br/morpheusonline/luisuribemiranda.htm>. 
 
PAIVA, Raquel. A potência emancipatória da comunicação. Alceu. Dossiê Vattimo. 
n.13, v. 7. julho/dezembro de 2006. 
 
PECORARO, Rossano. Iluminismo, Democracia, Pós-Modernidade: Vattimo e o 
debate italiano. Cadernos de ética e filosofia política. n. 7. Disponível em: 
<http://www.fflch.usp.br/df/cefp/Cefp7/pecoraro.pdf>. 
 
______. Metafísica do choque, niilismo da arte. O que nos faz pensar. Cadernos do 
Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Rio de Janeiro: n. 6, PUC-Rio, novembro de 
2003. 
 
______. Nietzsche-renaissance, desconstrução, pensamento fraco. Morpheus: 
Revista eletrônica em ciências humanas - Conhecimento e Sociedade. n. VI. 2005. 
Disponível em: <http://www.unirio.br/morpheusonline/Rosario%20Rossano.htm>. 
 
______. Niilismo e (pós) modernidade: Introdução ao “pensamento fraco” de 
Gianni Vattimo. Rio de Janeiro / São Paulo: PUC Rio / Loyola, 2005. 
 
PERALTA, Sergio E. Rojas. Instante y máscara: Vattimo, intérprete de Nietzsche. A 
Parte Rei: Revista de filosofia. (número monográfico Gianni Vattimo). Barcelona: n. 
54, 2007. Disponível em: <serbal.pntic.mec.es/aparterei>. 
 
PIEPER, Frederico. A vocação niilista da hermenêutica: Gianni Vattimo e religião. 
Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, Universidade Metodista de São 
Paulo. São Bernardo do Campo, 2007. (Tese de Doutorado em Ciências da Religião). 
 
ROLDÁN, Alberto F. La kenosis de Dios en la interpretación de Gianni Vattimo: 
Hermenéutica después de la cristiandad. Kairós. n. 35, julho/dezembro de 2004. 



 

 

109 

SCOPINHO, Sávio Carlos Desan. Filosofia e sociedade pós-moderna: Crítica 
filosófica de G. Vattimo ao pensamento moderno. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001. 
 
SOUZA, Ricardo Timm de. “Pensiero debole”, diferença e alteridade: Uma releitura. 
Alceu. Dossiê Vattimo. n. 13, v.7. julho/dezembro de 2006. 
 
SÜTZL, Wolfgang. Emancipación o violencia: Pacifismo estético en Gianni 
Vattimo. Departamento de Filosofía y Sociología, Universitat Jaume I de Castellón. 
2001. (Tese de Doutorado em Filosofia) 
 
TEIXEIRA, Evilázio Borges. Pós-modernidade e niilismo: Um diálogo com Gianni 
Vattimo. Alceu. Dossiê Vattimo. n. 13, v. 7. julho/dezembro de 2006. 
 
WOODWARD, Ashley. Nihilism and the postmodern in vattimo’s Nietzsche. 
Minerva - An Internet Journal of Philosophy. n. 6, 2002. 
 
c) Bibliografia complementar 
 
ALMEIDA, Marcos Renato Holtz de. A secularização do Ocidente: O declínio e o 
reavivamento da religião na modernidade e seus reflexos no Brasil. Programa de Pós-
graduação em Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo. São 
Bernardo do Campo, 2003. (Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião). 
 
ALTIZER, Thomas; HAMILTON, William. Teologia radical y la muerte de Dios. 
Barcelona: Grijalbo, 1967. 
 
ALVES, Rubem. O que é religião? 3ª ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
 
______. O suspiro dos oprimidos. 4ª ed. São Paulo: Paulus, 1999. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2001. (Col. A obra-
prima de cada autor). 
 
______. Metafísica. Bauru: Edipro, 2006. 
 
BARRERA, Pablo. Fragmentação do sagrado e crise das tradições na pós-
modernidade: Desafios para o estudo da religião. In: TRASFERETTI, José; 
GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes (Orgs.). Teologia na pós-modernidade: 
Abordagens epistemológica, sistemática e prática. São Paulo: Paulinas, 2003. 
 
BATAILLE, Georges. Teoria da religião. São Paulo: Ática, 1993.  



 

 

110 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
 
BAZÁN, Francisco García. Aspectos incomuns do sagrado. São Paulo: Paulus, 
2002. (Col. Estudos antropológicos) 
 
BELLAH Robert. A nova consciência religiosa e a crise na modernidade. Religião e 
Sociedade. Rio de Janeiro: n. 13/2, 1986. 
 
BERGER, Peter. A dessecularização do mundo: Uma visão global. Religião e 
Sociedade. Rio de Janeiro: n. 21/1, 2001. 
 
______. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. 4ª ed. 
São Paulo: Paulus, 1985. 
 
______. Rumor de anjos: A sociedade moderna e a redescoberta do sobrenatural. 2ª 
ed.rev. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: A aventura da 
modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
 
BEUCHOT, Mauricio. Historia de la filosofía en la posmodernidad. México: 
Torres Asociados, 2004. 
 
BINGEMER, Maria Clara L. A sedução do sagrado. In: CALIMAN, Cleto (Org.). A 
sedução do sagrado: O fenômeno religioso na virada do milênio. Petrópolis: Vozes, 
1998. 
 
______. Faces e interfaces da sacralidade em um mundo secularizado. In: LIMA, 
Degislando N. de; TRUDEL, Jacques (Orgs.). Teologia em diálogo: I Simpósio 
Internacional da UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco). São Paulo: 
Paulinas, 2002. 
 
BROWN, Mackenzie. Ultimate concern: Tillich in dialogue. Nova Iorque: Harper & 
Rou, 1965. 
 
CALVEZ, Jean-Yves. O pensamento de Karl Marx. Vol. I. Porto: Tavares Martins, 
1959a. 
 
______. ______. Vol. II. Porto: Tavares Martins, 1959b. 
 



 

 

111 

CAMURÇA, Marcelo Ayres. A Sociologia da Religião de Danièle Hervieu-Léger: 
entre a memória e a emoção. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da 
Religião: Enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003a. 
 
______. Novos movimentos religiosos: Entre o secular e o sagrado. Estudos de 
religião. São Bernardo do Campo: n. 25, UMESP, 2003b. 
 
CARVALHAES, Cláudio. Críticas das teologias pós-modernas à teologia ontológica 
de Paul Tillich. In: HIGUET, Etienne; MARASCHIN, Jaci. A forma da religião: 
Leituras de Paul Tillich no Brasil. São Bernardo do Campo: UMESP, 2006. 
 
______. Transgressões: Religião, performance e arte. São Paulo: Emblema, 2005. 
 
CASTIÑEIRA, Àngel. A experiência da Deus na pós-modernidade. Petrópolis: 
Vozes, 1997. 
 
CIPRIANI, Roberto. Manual de Sociologia da Religião. São Paulo: Paulus, 2007. 
(Col. Ciências Sociais). 
 
COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. In: Os pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978. 
 
CONNOR, Steven. Cultura pós-moderna: Introdução à teorias do contemporâneo. 
4ª ed. São Paulo: Loyola, 2000. 
 
DAWKINS, Richard. Deus, um delírio. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
DESCARTES, René. Discurso do método – Regras para a direção do espírito. São 
Paulo: Martin Claret, 2000. 
 
DUBOIS, Chistian. Heidegger: Introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2004. 
 
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: A essência das religiões. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. 
 
FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 1974. (Col. 
Obras psicológicas completas de Simund Freud - 21) 
 
GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1983. (Col. Tempo Universitário 72). 
 



 

 

112 

______. Dois mil anos sem um novo Deus. In: VATTIMO, G.; DERRIDA, J. 
(Organizadores). A religião: O Seminário de Capri. São Paulo: Estação Liberdade, 
2000. 
 
______. Verdade e método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
______. Verdade e método II: Complemento e índice. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
GALIMBERTE, Umberto. Rastros do sagrado: O cristianismo e a dessacralização 
do sagrado. São Paulo: Paulus, 2003. 
 
GEFFRÉ, Claude. Como fazer teologia hoje: Hermenêutica teológica. São pauo: 
Paulinas, 1989. 
 
______. Crer e interpretar: A virada hermenêutica da teologia. Petrópolis: Vozes, 
2004.  
 
GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998. 
 
GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/Unesp, 1990. 
 
______. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris: Bernard Grasset, 
1978. 
 
GUIZZARDI, Gustavo; STELLA, Renato. Teorias da secularização. In: 
FERRAROTTI, F... [et al]. Sociologia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1990. P. 
203-249. 
 
GUSDORF, Georges. Tratado de metafísica. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1960. 

 
HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. 2ª Ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. (Col. Biblioteca tempo universitário – 90) 
 
______. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005. 
 
HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril 
cultural, 1974. (Col. Os pensadores). 



 

 

113 

______. Ensaios e conferências. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
______. Introdução à metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Editora 
Universidade de Brasília: Brasília, 1978. (Col. Biblioteca tempo universitário – 1). 
 
______. Que é isto – a filosofia?: Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes; São 
Paulo: Livraria Duas Cidades: 2006. (Col. Textos filosóficos). 
 
______. Sendas perdidas. 3ª ed. Buenos Aires: Losada, 1979. (Col. Biblioteca 
Filosófica). 
 
______. Ser e tempo. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
HEIMSOETH, Heinz. La metafísica moderna. 2ª ed. Madri: Revista de Occidente, 
1949. 
 
HERVIEU-LÉGER, Daniele. A transmissão religiosa na modernidade: Elementos 
para a construção de um objeto de pesquisa. Estudos de Religião. São Bernardo do 
Campo: n. 18, UMESP, 2003. 
 
______. Representam os surtos emocionais contemporâneos o fim da secularização 
ou o fim da religião? Religião e Sociedade. Rio de Janeiro: n. 18/1, 1997. 
 
HICK, John. A metáfora do Deus encarnado. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
HIGUET, Etienne. A crítica política da hermenêutica. In: MARASCHIN, Jaci (org.). 
Teologia sob limite: sete ensaios e um prefácio. São Paulo: Aste, 1992. 
 
______. O método da Teologia Sistemática de Paul Tillich: A relação da razão e da 
revelação. Estudos de religião (Paul Tillich: Trinta anos depois – Introdução à 
Teologia Sistemática). São Bernardo do Campo: n. 10, UMESP, 1995. 
 
______. Teologia e modernidade: Introdução geral ao tema. In: HIGUET, Etienne [et 
al]. Teologia e modernidade. São Paulo: Fonte Editorial, 2005. 
 
INWOOD, Michael. Dicionário Heidegger. Rio de Janeiro: Jorge Zaher Editor, 
2002. (Col. Dicionários de filósofos). 
 
JAMES, William. A vontade de crer. São Paulo: Loyola, 2001. (Col. Leituras 
filosóficas) 
 



 

 

114 

JOSGRILBERG, Rui. Mecanismo vitimário e a morte de Jesus. In: ASSMANN, H. 
(Ed.). René Girard com teólogos da libertação. Um diálogo sobre ídolos e 
sacrifícios. Petrópolis: Vozes/Piracicaba: UNIMEP, 1991. 
 
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Col. Os 
pensadores) 
 
______. Realidade e existência: Lições de metafísica: introdução e ontologia. São 
Paulo: Paulus, 2002. 
 
KÜNG, Hans. Projeto de ética mundial: Uma moral ecumênica em vista da 
sobrevivência humana. 3ª ed. São Paulo: Paulinas, 2003. (Col. Teologia hoje) 
 
KÜNZLI, Arnold. Fundamentalismo: A passagem de volta da história. In: DE BONI, 
Luis Alberto (Org.). Fundamentalismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995. (Col. 
Filosofia – 32) 
 
LIBÂNIO, João Batista. Desafios da pós-modernidade à teologia fundamental. In: 
TRASFERETTI, José; GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes (Orgs.). Teologia na 
pós-modernidade: Abordagens epistemológica, sistemática e prática. São Paulo: 
Paulinas, 2003. 
 
______. O sagrado na pós-modernidade. In: CALIMAN, Cleto (Org.). A sedução do 
sagrado: O fenômeno religioso na virada do milênio. Petrópolis: Vozes, 1998. 
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 9ª ed. Rio de Janeiro: José 
Olímpio, 2006. 
 
LUCKMANN, Thomas. La religión invisible: El problema de la religión en la 
sociedad moderna. Salamanca: Sígueme, 1973. 
 
MARASCHIN, Jaci. A (im)possibilidade da expressão do Sagrado. São Paulo: 
Emblema, 2004. 
 
______. Crítica da hermenêutica. In: MARASCHIN, Jaci (org.). Teologia sob 
limite: sete ensaios e um prefácio. São Paulo: Aste, 1992. 
 
______. Pensamento metafísico: Religião e teologia na pós-modernidade. Estudos 
de religião. São Bernardo do Campo: n. 26, UMESP, 2004. 
 
______. Religião e Pós-Modernidade: A possibilidade da expressão do sagrado. 
Correlatio. n. 1. Disponível em: <www.metodista.br/correlatio>. 
 



 

 

115 

MARRAMAO, Giacomo. Céu e terra: Genealogia da secularização. São Paulo: 
UNESP, 1997. 
 
MARIZ, Cecília Loreto. Peter Berger: Uma visão plausível da religião. In: ROLIM, 
Francisco Cartaxo (Org.). A religião numa sociedade em transformação. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna: Entre secularização e 
dessecularização. São Paulo: Paulinas, 1995. 
 
MARTON, Scarlett. Nietzsche: Uma filosofia a marteladas. São Paulo: Brasiliense, 
1999. 
 
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos: e outros textos escolhidos. 3ª ed. 
São Paulo: Abril Cultural, 1985. (Col. Os pensadores). 
 
______. Manuscritos econômicos filosófico. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
 
MONDIN, Battista. Quem é Deus?: Elementos de teologia filosófica. São Paulo: 
Paulus, 1997. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na época trágica dos gregos. Escala, 2008a. 
(Col. Grandes obras do pensamento universal - 92). 
 
______. A gaia ciência. São Paulo: Martin Claret, 2007a. (Col. A obra-prima de 
cada autor). 
 
______. Aurora. 2ª ed. São Paulo: Escala, 2008b. (Col. Grandes obras do 
pensamento universal - 66). 
 
______. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2000. (Col. A obra-
prima de cada autor). 
 
______. Crepúsculo dos ídolos: ou como filosofar a marteladas. São Paulo: Escala, 
s/d. (Col. Grandes obras do pensamento universal - 28). 
 
______. Da utilidade e do inconveniente da história para a vida. São Paulo: 
Escala, 2008c. (Col. Grandes obras do pensamento universal - 88). 
 
______. Ecce homo. São Paulo: Martin Claret, 2000. (Col. A obra-prima de cada 
autor). 
 



 

 

116 

______. Humano, demasiado humano. 2ª ed. São Paulo: Escala, s/d. (Col. Grandes 
obras do pensamento universal - 42). 
 
______. Para além do bem e do mal: Prelúdio a uma filosofia do futuro. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. (Col. A obra-prima de cada autor). 
 
______. O anticristo. São Paulo: Martin Claret, 2001. (Col. A obra-prima de cada 
autor). 
 
______. O viajante e sua sombra. São Paulo: Escala, 2007b. (Col. Grandes obras 
do pensamento universal - 82). 
 
______. Vontade de potência (parte I). São Paulo: Escala, s/d. (Col. Mestres 
pensadores). 
 
______. Vontade de potência (parte II). São Paulo: Escala, s/d. (Col. Mestres 
pensadores). 
 
NUNES, Benedito. Passagem para o poético: Filosofia e poesia em Heidegger. 2ª 
ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 
O’DEA, Thomas. Sociologia da religião. São Paulo: Pioneira, 1969. 
 
OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O campo da sociologia das religiões: Secularização 
versus a “revanche de Deus”. Revista Internacional Interdisciplinar Interthesis. v 
2. n. 2. Florianópolis, jul/dez 2005. 
 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Pós-modernidade: abordagem filosófica. In: 
TRASFERETTI, José; GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes (Orgs.). Teologia na 
pós-modernidade: Abordagens epistemológica, sistemática e prática. São Paulo: 
Paulinas, 2003. 
 
ORO, Ivo Pedro. O outro é o demônio: Uma análise sociológica do 
fundamentalismo. São Paulo: Paulus, 1996. 
 
ORTIZ-OSÉS, Andrés. Presentación. In: VATTIMO, Gianni... [et al]. Em torno a la 
posmodernidad. 2ª ed. Barcelona: Antropos, 2003 (Col. Biblioteca A - 1) 
 
OTTO, Rudolf. O sagrado: Os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação 
com o racional. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007. 
 



 

 

117 

PECORARO, Rossano. Niilismo. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. (Col. Passo-a-passo - 
77). 
PIAZZA, Waldomiro. Introdução à fenomenologia religiosa. Petrópolis: Vozes, 
1976. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. Reencantamento e Dessecularização. Novos Estudos 
Cebrap. São Paulo: n. 49, 1997. 
 
______. Secularização em Max Weber: Da contemporânea serventia de voltarmos a 
acessar aquele velho sentido. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: n. 
37/13, 1998. 
 
QUEIROZ. José J. A crise dos grandes relatos e a religião. In: BRITO, Enio S.; 
GORGULHO, Gilberto (Orgs.) Religião ano 2000. São Paulo: Loyola, 1998.  
 
______. As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade. In: Queiroz, 
J. [et al]. Interfaces do sagrado: Em véspera do milênio. São Paulo: PUC-SP/ Olho 
d’Água, 1996. 
 
______. Deus e crenças religiosas no discurso filosófico pós-moderno: Linguagem e 
religião. REVER – Revista de Estudos da Religião. São Paulo: n. 2. 2006. 
Disponível em: <www.pucsp.br/rever/rv2_2006/p_queiroz.pdf>. 
 
RICOEUR, Paul. O mal: Um desafio à filosofia e à teologia. Campinas: Papirus, 
1988. 
 
RIESGO, Manuel Fernández del. La posmodernidad y la crisis de los valores 
religiosos. In: VATTIMO, Gianni... [et al]. Em torno a la posmodernidad. 2ª ed. 
Barcelona: Antropos, 2003 (Col. Biblioteca A - 1) 
 
RIVERA, Paulo Barrera. Tradição, transmissão e emoção religiosa: Sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina. Olho d’Água, 2001. 
 
ROSA, Merval. Antropologia filosófica: Uma perspectiva cristã. 2a ed. rev. Rio de 
Janeiro: Juerp, 2004. 
 
SCHLEIERMACHER, F. Hermenêutica: Arte e técnica da interpretação. 4ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003 
 
______. Sobre a religião: Discursos a seus menosprezadores eruditos. São Paulo: 
Novo Século, 2000. 
 



 

 

118 

SILVA, Márcio Bolda da. Metafísica e assombro: Curso de ontologia. São Paulo: 
Paulus, 1994. 
 
SOUZA, Luiz Alberto de. Secularização em declínio e potencialidade 
transformadora do sagrado: Religião e movimentos sociais na emergência do homem 
planetário. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro: n. 13/2, 1986. 
 
STACCONE, Giuseppe. Filosofia da Religião. Petrópolis: Vozes, 1991. 
 
STEIN, Ernildo. A caminho de uma fundamentação pós-metafísica. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1997. (Col. Filosofia - 57). 
 
______. Aproximações sobre hermenêutica. 2ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2004. (Col. Filosofia - 40). 
 
STRIEDER, Inácio. Os fundamentos do homem. Recife: FASA, 1983. 
 
TEIXEIRA, Evilázio Borges. Aventura pós-moderna e sua sombra. São Paulo: 
Paulus, 2005. 
 
TILLICH, Paul. A coragem de ser. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1976. 
 
______. Dinâmica da fé. 6ª ed. São Leopoldo: Sinodal, 2001. 
 
______. Teologia sistemática. 2ª ed. São Paulo/São Leopoldo: Paulinas/Sinodal, 
1987. 
 
TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
TRÍAS, Eugenio. Pensar a religião: O símbolo e o sagrado. In: VATTIMO, G.; 
DERRIDA, J. (Orgs). A religião: O Seminário de Capri. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2000. 
 
TÜRCKE, Christoph. Fundamentalismo. In: DE BONI, Luis Alberto (Org.). 
Fundamentalismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995. (Col. Filosofia – 32) 
 
______. O louco: Nietzsche e a mania de razão. Petrópolis: Vozes, 1993. 
 
URDANIBIA, Iñaki. Lo narrativo en la posmodernidad. In: VATTIMO, Gianni... [et 
al]. Em torno a la posmodernidad. 2ª ed. Barcelona: Antropos, 2003 (Col. 
Biblioteca A - 1) 
 



 

 

119 

VAZ, Henrique C. de Lima. Religião e modernidade filosófica. In: BINGEMER, 
Maria Clara (Org.). O impacto da modernidade sobre a religião. São Paulo: 
Loyola, 1992. (Col. Seminários especiais – Centro João XXIII - 6) 
 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin 
Claret, 2001. (Col. A obra-prima de cada autor). 


